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PARLAMENT EUROPEJSKI

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 wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie 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 i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń 
i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej
(16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16496/1/2008 – C6-0066/2009),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0697),

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2008)0724),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii (A6-0000/2009),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

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

Poprawka 1

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 2a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(2a) W 2007 r. przeprowadzono przegląd 
dyrektywy 89/552/EWG Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
3 października 1989 r. w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0449.
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członkowskich dotyczących wykonywania 
telewizyjnej działalności transmisyjnej 
(dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych)1, w celu zapewnienia w Unii 
Europejskiej optymalnych warunków 
konkurencyjności i pewności prawnej 
w zakresie technologii informacyjnych 
oraz przemysłu i usług medialnych, 
a także poszanowania różnorodności 
kulturowej i językowej. W tym kontekście 
zasadniczym filarem sektora 
audiowizualnego UE są sprawiedliwe 
i zrównoważone ramy regulacyjne sieci 
i usług łączności elektronicznej.
_________________
1 Dz.U. L 298 z 17.10.1989, s. 23.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca poprawkę 1 przyjętą przez Parlament w pierwszym czytaniu 
w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 2

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(3) W związku z tym należy zreformować 
ramy regulacyjne UE w dziedzinie sieci i 
usług łączności elektronicznej w celu 
pełnego utworzenia rynku wewnętrznego 
łączności elektronicznej poprzez 
wzmocnienie mechanizmu wspólnotowego 
służącego regulacji operatorów o znaczącej 
pozycji na kluczowych rynkach. Będzie 
temu towarzyszyć rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr .../2009 z dnia ... [ustanawiające Grupę 
Europejskich Regulatorów 
Telekomunikacji (GERT)]. Reforma 
obejmuje również zdefiniowanie 
efektywnej strategii zarządzania widmem 

(3) W związku z tym należy zreformować 
ramy regulacyjne UE w dziedzinie sieci i 
usług łączności elektronicznej w celu 
pełnego utworzenia rynku wewnętrznego 
łączności elektronicznej poprzez 
wzmocnienie mechanizmu wspólnotowego 
służącego regulacji operatorów o znaczącej 
pozycji na kluczowych rynkach. Będzie 
temu towarzyszyć rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr .../2009 z dnia ... [ustanawiające Organ 
Europejskich Regulatorów 
Telekomunikacji (BERT)]. Reforma 
obejmuje również zdefiniowanie 
efektywnej strategii zarządzania widmem 
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w celu uzyskania jednolitej europejskiej 
przestrzeni informacyjnej oraz 
wzmocnienie przepisów dotyczących 
niepełnosprawnych użytkowników w celu 
uzyskania zintegrowanego społeczeństwa 
informacyjnego.

w celu uzyskania jednolitej europejskiej 
przestrzeni informacyjnej oraz 
wzmocnienie przepisów dotyczących 
niepełnosprawnych użytkowników w celu 
uzyskania zintegrowanego społeczeństwa 
informacyjnego.

Poprawka ta ma zastosowanie do całego 
tekstu dyrektywy zmieniającej.

Or. en

Uzasadnienie
Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 3

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 3a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(3a) Najważniejszym celem 
wspólnotowych ram regulacyjnych sieci 
i usług łączności elektronicznej jest 
stworzenie trwałego „ekosystemu” dla 
łączności elektronicznej w oparciu 
o podaż, poprzez efektywną 
i konkurencyjną infrastrukturę i rynki 
usług, oraz o popyt, dzięki wzmocnieniu 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 3 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).
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Poprawka 4

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(4) Celem jest stopniowe zmniejszanie 
zakresu szczególnych regulacji 
sektorowych ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji na rynku, aby doprowadzić do 
stanu, w którym łączność elektroniczna 
będzie podlegała wyłącznie prawu 
konkurencji. Zważywszy na fakt, że w 
ostatnich latach rynki łączności 
elektronicznej wykazały się silną dynamiką 
konkurencyjną, obowiązki regulacyjne ex 
ante należy nakładać tylko wtedy, gdy nie 
występuje skuteczna i zrównoważona 
konkurencja.

(4) Celem jest stopniowe zmniejszanie 
zakresu szczególnych regulacji 
sektorowych ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji na rynku, aby doprowadzić do 
stanu, w którym łączność elektroniczna 
będzie podlegała wyłącznie prawu 
konkurencji. Zważywszy na fakt, że w 
ostatnich latach rynki łączności 
elektronicznej wykazały się silną dynamiką 
konkurencyjną, obowiązki regulacyjne ex 
ante należy nakładać tylko wtedy, gdy nie 
występuje skuteczna i zrównoważona 
konkurencja. Konieczność dalszego 
utrzymywania regulacji ex ante należy 
poddać przeglądowi najpóźniej po upływie 
trzech lat od daty transpozycji przepisów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 4, ostatnie zdanie, przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 5

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(5) W celu zapewnienia proporcjonalnego i 
przystosowalnego podejścia do 
zróżnicowanych warunków konkurencji, 
krajowe organy regulacyjne mogą
definiować rynki na zasadzie 
ponadnarodowej lub znieść obowiązki 
regulacyjne na tych rynkach lub obszarach 

(5) W celu zapewnienia proporcjonalnego i 
przystosowalnego podejścia do 
zróżnicowanych warunków konkurencji, 
krajowe organy regulacyjne powinny mieć 
możliwość definiowania rynków na 
zasadzie ponadnarodowej lub zniesienia 
obowiązków regulacyjnych na tych 
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geograficznych, na których występuje 
skuteczna konkurencja w zakresie 
infrastruktury.

rynkach lub obszarach geograficznych, na 
których występuje skuteczna konkurencja 
w zakresie infrastruktury. Zasada ta 
znajduje zastosowanie także w przypadku 
obszarów geograficznych, które nie są 
zdefiniowane jako odrębne rynki.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 5 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 6

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(6) Kluczowym zadaniem na nadchodzące 
lata, w zakresie realizacji celów agendy 
lizbońskiej, będzie zapewnienie warunków 
do skutecznych inwestycji w nowe szybkie 
sieci, które będą sprzyjały innowacjom w 
dziedzinie usług internetowych 
dotyczących przepływu wielu danych oraz 
będą wzmacniały międzynarodową 
konkurencyjność Unii Europejskiej. Sieci 
takie mają olbrzymi potencjał w zakresie 
dostarczania korzyści konsumentom i 
przedsiębiorstwom w całej Unii 
Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma 
zatem zachęcanie do zrównoważonych 
inwestycji w rozwój tych nowych sieci, a 
jednocześnie ochrona konkurencji i 
zapewnianie klientom większego wyboru 
dzięki spójności i przewidywalności 
regulacyjnej.

(6) Aby zapewnić realizację celów agendy 
lizbońskiej, konieczne jest stosowanie 
odpowiednich zachęt do inwestowania w 
nowe szybkie sieci, które będą sprzyjały 
innowacjom w dziedzinie usług 
internetowych dotyczących przepływu 
wielu danych oraz będą wzmacniały 
międzynarodową konkurencyjność Unii 
Europejskiej. Sieci takie mają olbrzymi 
potencjał w zakresie dostarczania korzyści 
konsumentom i przedsiębiorstwom w całej 
Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma 
zatem zachęcanie do zrównoważonych 
inwestycji w rozwój tych nowych sieci, a 
jednocześnie ochrona konkurencji i 
zapewnianie klientom większego wyboru 
dzięki spójności i przewidywalności 
regulacyjnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 6 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 7

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 6a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(6a) W swoim komunikacie
„Niwelowanie różnic w dostępie do łączy 
szerokopasmowych”1 z dnia 20 marca
2006 r. Komisja przyznała, że w Unii 
Europejskiej istnieje terytorialny podział 
pod względem dostępu do szybkich usług 
szerokopasmowych. Pomimo ogólnego 
wzrostu liczby łączy szerokopasmowych 
dostęp do nich w niektórych regionach 
jest ograniczony ze względu na wysokie 
koszty będące skutkiem niskiej gęstości 
zaludnienia i dużego oddalenia. 
Ekonomiczne zachęty do inwestowania 
w budowę sieci szerokopasmowej na tych 
obszarach okazują się często 
niewystarczające. Jednakże innowacje 
techniczne prowadzą do obniżenia 
kosztów rozbudowy sieci. Aby zapewnić 
mniej rozwiniętym regionom inwestycje w 
nowe technologie, przepisy dotyczące 
telekomunikacji muszą być spójne z 
innymi środkami politycznymi, takimi jak 
polityka pomocy państwa, fundusze 
strukturalne czy też szersze cele polityki 
przemysłowej.
_______________
1Dz.U. C 151 z 29.6.2006, s. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 7 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).
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Poprawka 8

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 6b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(6b) Inwestycje w badania i rozwój mają 
istotne znaczenie dla rozbudowy kolejnej 
generacji sieci światłowodowych oraz 
osiągnięcia elastycznego i efektywnego 
dostępu radiowego, który wzmacnia 
konkurencję i innowacje w zakresie 
aplikacji i usług z korzyścią dla 
konsumentów. Wyzwaniem jest 
zapewnienie kolejnej generacji 
wszechobecnej i połączonej infrastruktury 
sieci i usług w odniesieniu do łączności 
elektronicznej, technologii informacyjnej i 
mediów. 

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 8 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 9

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 6c preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(6c) Polityka publiczna powinna 
odgrywać rolę w uzupełnianiu 
skutecznego funkcjonowania rynków 
łączności elektronicznej, zajmując się 
zarówno stroną podażową, jak i popytową, 
aby stymulować dodatnią ścieżkę wzrostu, 
gdzie rozwój lepszych treści i usług 
wynika z rozbudowy infrastruktury i vice 
versa. Interwencja państwa powinna być 
proporcjonalna, nie powinna ani zakłócać 
konkurencji ani hamować inwestycji 
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prywatnych, powinna wzmacniać zachęty 
do inwestowania i zmniejszać bariery 
wejścia na rynek. W tym względzie władze 
państwowe mogą wspierać rozwijanie 
długotrwałej infrastruktury o dużej 
wydajności. W tym celu wsparcie ze strony 
państwa powinno być zapewniane poprzez 
otwarte, przejrzyste i konkurencyjne 
procedury, nie powinno a priori nadawać 
priorytetu żadnej konkretnej technologii 
i powinno zapewniać niedyskryminacyjny 
dostęp do infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 9 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 10

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 6d preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(6d) Przy przyjmowaniu środków na 
podstawie niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna uwzględniać opinię krajowych 
organów regulacyjnych 
i zainteresowanych stron prowadzących 
działalność w sektorze, poprzez 
zastosowanie efektywnych konsultacji, 
zapewniających przejrzystość 
i proporcjonalność. Komisja powinna 
sporządzić szczegółową dokumentację 
z konsultacji, która wyjaśnia poszczególne 
działania, jakie są rozpatrywane, 
a zainteresowanym stronom należy 
zapewnić rozsądny czas na udzielenie
odpowiedzi. Po przeprowadzeniu 
konsultacji i po rozważeniu odpowiedzi 
Komisja powinna przedstawić 
uzasadnienie swej decyzji w oświadczeniu 
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zawierającym opis sposobu, w jaki 
uwzględniono opinie respondentów.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 11 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 11

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 6e preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(6e) Działania krajowych organów 
regulacyjnych i Komisji podejmowane 
w kontekście wspólnotowych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej przyczyniają się do 
realizacji szerszych celów z zakresu 
polityki publicznej w dziedzinach kultury, 
zatrudnienia, ochrony środowiska 
naturalnego, spójności społecznej, 
rozwoju regionalnego oraz planowania 
przestrzennego na szczeblu miejskim 
i krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 13 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).
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Poprawka 12

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 11a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(11a) Istotne jest, aby krajowe organy 
regulacyjne i BERT posiadali 
uprawnienia i wiedzę konieczną do 
budowania konkurencyjnego unijnego
rynku wewnętrznego usług łączności 
elektronicznej, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu krajowych i regionalnych 
różnic i przestrzeganiu zasady 
pomocniczości.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 13

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(13) Konsultacje krajowe przewidziane w 
art. 6 dyrektywy ramowej powinny zostać 
przeprowadzone przed konsultacjami 
wspólnotowymi przewidzianymi w art. 7 
tej dyrektywy tak, aby poglądy 
zainteresowanych stron mogły zostać 
odzwierciedlone w konsultacjach 
wspólnotowych. Pozwoliłoby to również 
uniknąć konieczności przeprowadzenia 
drugich konsultacji wspólnotowych, jeżeli 
w wyniku konsultacji krajowych planowany 
środek zostałby zmieniony.

(13) Konsultacje krajowe przewidziane w 
art. 6 dyrektywy ramowej powinny zostać 
przeprowadzone przed konsultacjami 
wspólnotowymi przewidzianymi w art. 7 
i -7a tej dyrektywy tak, aby poglądy 
zainteresowanych stron mogły zostać 
odzwierciedlone w konsultacjach 
wspólnotowych. Pozwoliłoby to również 
uniknąć konieczności przeprowadzenia 
drugich konsultacji wspólnotowych, jeżeli 
w wyniku konsultacji krajowych planowany 
środek zostałby zmieniony.

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 14

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19) Częstotliwości radiowe należy uznać 
za ograniczone zasoby publiczne o istotnej 
wartości publicznej i rynkowej. W interesie 
publicznym leży jak najskuteczniejsze i jak 
najefektywniejsze zarządzanie widmem z 
punktu widzenia ekonomicznego, 
społecznego i środowiskowego – z 
uwzględnieniem celów różnorodności 
kulturowej i pluralizmu mediów – a także 
stopniowe usuwanie przeszkód na drodze 
do jego skutecznego wykorzystania.

(19) Częstotliwości radiowe należy uznać 
za ograniczone zasoby publiczne o istotnej 
wartości publicznej i rynkowej. W interesie 
publicznym leży jak najskuteczniejsze i jak 
najefektywniejsze zarządzanie widmem z 
punktu widzenia ekonomicznego, 
społecznego i środowiskowego – z 
uwzględnieniem istotnej roli, jaką 
odgrywa dla łączności elektronicznej 
widmo radiowe, celów różnorodności 
kulturowej i pluralizmu mediów oraz 
spójności społecznej i terytorialnej.
Przeszkody na drodze do jego skutecznego 
wykorzystania powinny być stopniowo 
usuwane.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 15

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 19a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19a) Działania podejmowane we 
Wspólnocie Europejskiej w ramach 
polityki widma radiowego nie powinny 
naruszać środków podejmowanych 
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zgodnie z prawem wspólnotowym na 
szczeblu wspólnotowym lub krajowym, 
aby realizować cele leżące w interesie 
ogólnym, w szczególności w odniesieniu 
do uregulowań dotyczących treści oraz 
polityki audiowizualnej i medialnej, 
przepisów dyrektywy 1999/5/WE i prawa 
państw członkowskich do organizowania 
i wykorzystywania widma radiowego do 
celów porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego i obrony.

Or. en

Uzasadnienie
Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 16

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 19b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19b) Aby przyczynić się do realizacji 
celów ustanowionych w art. 8a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa), należy 
zwołać w 2010 r. szczyt na temat widma
pod przewodnictwem państw 
członkowskich, z udziałem Parlamentu 
Europejskiego, Komisji i wszystkich 
zainteresowanych stron. Szczyt powinien 
w szczególności przyczynić się do 
zapewnienia większej spójności we 
wspólnotowej polityce widma, 
dostarczając pomocy w zakresie przejścia 
z analogowej do cyfrowej telewizji 
naziemnej i, po przeprowadzeniu tego 
przejścia, uwalniając widmo dla nowych 
usług łączności elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 18 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
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czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 17

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 19c preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19c) Ze względu na wyższą efektywność 
technologii cyfrowej przejście 
z analogowej do cyfrowej telewizji 
naziemnej uwolni w Unii Europejskiej 
znaczny zakres widma, tzw. „dywidendę 
cyfrową”. Państwa członkowskie powinny 
uwolnić tak szybko, jak to możliwe, swoje 
dywidendy cyfrowe, aby obywatele mogli 
skorzystać z zastosowania nowych, 
innowacyjnych i konkurencyjnych usług. 
W tym celu należy znieść istniejące na 
szczeblu krajowym przeszkody dla 
skutecznej alokacji lub realokacji 
dywidendy cyfrowej i należy przyjąć 
bardziej spójne i zintegrowane podejście 
do alokacji dywidendy cyfrowej we 
Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 19 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 18

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(22) Przepisy niniejszej dyrektywy 
dotyczące zarządzania widmem powinny 
być spójne z wynikami prac organizacji 
międzynarodowych i regionalnych 

(22) Przepisy niniejszej dyrektywy 
dotyczące zarządzania widmem powinny 
być spójne z wynikami prac organizacji 
międzynarodowych i regionalnych 
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zajmujących się zarządzaniem widmem 
radiowym, takich jak Międzynarodowa 
Unia Telekomunikacyjna (ITU) i 
Europejska Organizacja Poczty i 
Telekomunikacji (CEPT), tak aby 
zapewnić efektywne zarządzanie widmem i 
harmonizacja jego wykorzystania w całej 
Wspólnocie i na świecie.

zajmujących się zarządzaniem widmem
radiowym, takich jak Międzynarodowa 
Unia Telekomunikacyjna (ITU) i 
Europejska Organizacja Poczty i 
Telekomunikacji (CEPT), tak aby 
zapewnić efektywne zarządzanie widmem i 
harmonizację jego wykorzystania w całej 
Wspólnocie i pomiędzy państwami 
członkowskimi a innymi członkami ITU.

Or. en

Uzasadnienie
Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 19

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(26) Należy zwiększyć elastyczność 
zarządzania widmem i dostępu do niego za 
pomocą zezwoleń neutralnych 
technologicznie i usługowo, tak aby 
umożliwić użytkownikom wybór 
najlepszych technologii i usług do 
stosowania w pasmach częstotliwości 
dostępnych dla usług łączności 
elektronicznej zgodnych z krajowym 
planem przydziału częstotliwości i 
regulacjami radiowymi ITU („zasady 
neutralności technologii i usług”). W 
przypadku gdy zagrożone są cele leżące w 
interesie ogólnym, określenie technologii i 
usług powinno następować w trybie 
administracyjnym; powinno ono być 
precyzyjnie uzasadnione i powinno 
podlegać regularnym przeglądom 
okresowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie
Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem 
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(art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 20

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(28) Użytkownicy widma powinni również 
móc dokonywać swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
przejściowych dotyczących praw wcześniej 
nabytych. W uzasadnionym i 
proporcjonalnym zakresie należy 
dopuszczać wyjątki od zasady neutralności 
usług, które wymagają świadczenia 
określonej usługi w celu realizacji jasno 
określonych celów lezących w interesie 
ogólnym, takich jak bezpieczeństwo życia, 
konieczność wspierania spójności 
społecznej, regionalnej i terytorialnej lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
widma. Cele te powinny obejmować 
promowanie różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
określonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem wspólnotowym. O ile 
nie jest to konieczne dla ochrony 
bezpieczeństwa życia ani realizacji celu 
leżącego w interesie ogólnym, wyjątki nie 
powinny prowadzić do wyłącznego 
użytkowania w celu świadczenia pewnych 
usług, ale raczej polegać na przyznaniu 
pierwszeństwa, tak aby w tym samym 
paśmie mogły w jak największym zakresie 
współistnieć inne usługi lub technologie.

(28) Użytkownicy widma powinni również 
móc dokonywać swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
przejściowych dotyczących praw wcześniej 
nabytych. W uzasadnionym i 
proporcjonalnym zakresie należy 
dopuszczać wyjątki od zasady neutralności 
usług, które wymagają świadczenia 
określonej usługi w celu realizacji jasno 
określonych celów lezących w interesie 
ogólnym, takich jak bezpieczeństwo życia, 
konieczność wspierania spójności 
społecznej, regionalnej i terytorialnej lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
widma. Cele te powinny obejmować 
promowanie różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
określonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem wspólnotowym. O ile 
nie jest to konieczne dla ochrony 
bezpieczeństwa życia, wyjątki nie powinny 
prowadzić do wyłącznego użytkowania w 
celu świadczenia pewnych usług, ale raczej 
polegać na przyznaniu pierwszeństwa, tak 
aby w tym samym paśmie mogły w jak 
największym zakresie współistnieć inne 
usługi lub technologie.

Or. en

Uzasadnienie
Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)).
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Poprawka 21

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 36 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(36) Coraz ważniejszą rolę w gospodarce i 
społeczeństwie odgrywa wiarygodne i 
bezpieczne przekazywanie informacji przez 
sieci łączności elektronicznej. Złożoność 
systemów, awarie techniczne lub błędy 
ludzkie, wypadki lub ataki mogą wpływać 
na funkcjonowanie i dostępność 
infrastruktury fizycznej dostarczającej 
ważnych usług obywatelom UE, w tym 
usług e-rządu. Dlatego krajowe organy 
regulacyjne powinny zapewniać 
utrzymanie integralności i bezpieczeństwa 
publicznych sieci łączności. Europejska 
Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA)1 powinna przyczyniać 
się do zwiększania poziomu 
bezpieczeństwa łączności elektronicznej, 
na przykład przez dostarczanie wiedzy i 
doświadczeń, oraz promować wymianę 
najlepszych praktyk. Zarówno ENISA, jak 
i krajowe organy regulacyjne powinny 
dysponować niezbędnymi środkami do 
wykonywania swoich obowiązków, w tym 
uprawnieniami do uzyskiwania informacji 
wystarczających do oceny poziomu 
bezpieczeństwa sieci lub usług oraz 
kompleksowych i wiarygodnych danych na 
temat przypadków rzeczywistych zagrożeń 
bezpieczeństwa, które wywarły znaczący 
wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług. 
Biorąc pod uwagę, że skuteczne stosowanie 
odpowiednich zasad bezpieczeństwa nie 
jest działaniem jednorazowym, lecz 
ciągłym procesem wprowadzania w życie, 
przeglądu i aktualizacji, od podmiotów 
zapewniających dostęp do sieci i 
świadczących usługi łączności 
elektronicznej należy wymagać 
podejmowania środków chroniących 
integralność i bezpieczeństwo stosownie do 
oceny ryzyka, z uwzględnieniem stopnia 

(36) Coraz ważniejszą rolę w gospodarce i 
społeczeństwie odgrywa wiarygodne i 
bezpieczne przekazywanie informacji przez 
sieci łączności elektronicznej. Złożoność 
systemów, awarie techniczne lub błędy 
ludzkie, wypadki lub ataki mogą wpływać 
na funkcjonowanie i dostępność 
infrastruktury fizycznej dostarczającej 
ważnych usług obywatelom UE, w tym 
usług e-rządu. Dlatego krajowe organy 
regulacyjne powinny zapewniać 
utrzymanie integralności i bezpieczeństwa 
publicznych sieci łączności. Europejska 
Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA)1 powinna przyczyniać 
się do zwiększania poziomu 
bezpieczeństwa łączności elektronicznej, 
na przykład przez dostarczanie wiedzy i 
doświadczeń, oraz promować wymianę 
najlepszych praktyk. Zarówno ENISA, jak 
i krajowe organy regulacyjne powinny 
dysponować niezbędnymi środkami do 
wykonywania swoich obowiązków, w tym 
uprawnieniami do uzyskiwania informacji 
wystarczających do oceny poziomu 
bezpieczeństwa sieci lub usług oraz 
kompleksowych i wiarygodnych danych na 
temat przypadków rzeczywistych zagrożeń 
bezpieczeństwa, które wywarły znaczący 
wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług. 
Biorąc pod uwagę, że skuteczne stosowanie 
odpowiednich zasad bezpieczeństwa nie 
jest działaniem jednorazowym, lecz 
ciągłym procesem wprowadzania w życie, 
przeglądu i aktualizacji, od podmiotów 
zapewniających dostęp do sieci i 
świadczących usługi łączności 
elektronicznej należy wymagać 
podejmowania środków chroniących 
integralność i bezpieczeństwo stosownie do 
oceny ryzyka, z uwzględnieniem stopnia 
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rozwoju takich środków. rozwoju takich środków. Przed podjęciem 
specjalnych środków państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
odpowiedni okres konsultacji publicznych 
w celu zapewnienia, aby przedsiębiorstwa 
dostarczające publiczne sieci łączności 
elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej 
przyjmowały konieczne środki techniczne 
i organizacyjne, aby właściwie zarządzać 
ryzykiem w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa sieci i usług lub w celu 
zapewnienia integralności ich sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)) poprzez przeniesienie poprawki do art. 13a ust. 2 do odpowiedniego 
punktu preambuły.

Poprawka 22

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 43 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(43) Należy zachęcać jednocześnie do 
efektywnych inwestycji oraz konkurencji, 
aby zwiększyć wzrost gospodarczy, 
innowacje oraz wybór oferowany 
konsumentom.

(43) Należy zachęcać jednocześnie do 
inwestycji oraz konkurencji, aby zwiększyć 
wzrost gospodarczy, innowacje oraz wybór 
oferowany konsumentom.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).
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Poprawka 23

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 45 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(45) Dla nowych uczestników rynku 
powielanie, w całości lub w części, 
lokalnego dostępu do sieci operatora 
tradycyjnego w rozsądnym czasie może być 
ekonomicznie niewykonalne. W tym 
kontekście przyznanie uwolnionego 
dostępu do pętli lub podpętli lokalnej 
operatorów posiadających znaczący udział 
w rynku może ułatwić wejście na rynek i 
zwiększyć konkurencję na rynkach 
detalicznych usług szerokopasmowych. W 
sytuacjach, w których uwolniony dostęp 
do pętli lub podpętli lokalnej jest 
technicznie lub ekonomicznie 
niewykonalny, mogą mieć zastosowanie 
odpowiednie obowiązki zapewnienia 
niefizycznego lub wirtualnego dostępu do 
sieci oferującego równoważną 
funkcjonalność.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 24

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 46 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(46) Podział funkcjonalny, zgodnie z 
którym od operatora zintegrowanego 
pionowo wymaga się ustanowienia 
rozdzielonych operacyjnie jednostek 
organizacyjnych, ma na celu zapewnienie 
w pełni równoważnych produktów dostępu 

(46) Podział funkcjonalny, zgodnie z 
którym od operatora zintegrowanego 
pionowo wymaga się ustanowienia 
rozdzielonych operacyjnie jednostek 
organizacyjnych, ma na celu zapewnienie 
w pełni równoważnych produktów dostępu 
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wszystkim operatorom detalicznym, w tym 
jednostkom detalicznym, które należą do 
takiego operatora zintegrowanego 
pionowo. Podział funkcjonalny – w istotny 
sposób ograniczający motywację do 
dyskryminacji oraz pomagający 
weryfikować i egzekwować przestrzeganie 
zasady niedyskryminacji – może 
doprowadzić do zwiększenia konkurencji 
na kilku ważnych rynkach. Dokonanie 
podziału funkcjonalnego może być w 
wyjątkowych przypadkach uzasadnione 
jako środek naprawczy, jeżeli na kilku 
ważnych rynkach nie udało się zapobiec 
dyskryminacji i jeżeli szanse na zaistnienie 
w rozsądnym terminie konkurencji w 
zakresie infrastruktury – po zastosowaniu 
jednego lub kilku środków naprawczych 
uznanych wcześniej za odpowiednie – są 
nikłe lub całkowicie ich brak. Ważne jest 
jednak aby zapewnić, by nałożenie takiego 
obowiązku wiązało się z zachowaniem 
zachęt dla danego przedsiębiorstwa do 
inwestowania w swoją sieć i by nie 
pociągało za sobą jakichkolwiek 
potencjalnie niekorzystnych skutków dla 
dobrobytu konsumentów. Nałożenie 
takiego obowiązku wymaga 
skoordynowanej analizy różnych 
odnośnych rynków związanych z siecią 
dostępu, zgodnie z procedurą analizy 
rynku określoną w art. 16 dyrektywy 
ramowej. Podczas dokonywania analizy 
rynku i określania szczegółów tego środka 
naprawczego, krajowe organy regulacyjne 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
produkty, którymi będą zarządzać 
oddzielne jednostki organizacyjne, oraz 
uwzględnić zakres rozwoju sieci i stopień 
postępu technologicznego, które mogą 
wpływać na zastępowalność usług 
stacjonarnych i bezprzewodowych. Aby 
zapobiec zakłóceniom konkurencji na 
rynku wewnętrznym, wnioski w sprawie 
podziału funkcjonalnego powinna 
uprzednio zatwierdzać Komisja.

wszystkim operatorom detalicznym, w tym
jednostkom detalicznym, które należą do 
takiego operatora zintegrowanego 
pionowo. Podział funkcjonalny – w istotny 
sposób ograniczający motywację do 
dyskryminacji oraz pomagający 
weryfikować i egzekwować przestrzeganie 
zasady niedyskryminacji – może 
doprowadzić do zwiększenia konkurencji 
na kilku ważnych rynkach. Aby zapobiec 
zakłóceniom konkurencji na rynku 
wewnętrznym, wnioski w sprawie podziału 
funkcjonalnego powinna uprzednio 
zatwierdzać Komisja.

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 31 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 25

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 50a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(50a) Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
dotyczący przyjęcia tych środków 
harmonizacyjnych mających na celu 
wdrażanie wspólnotowej polityki łączności 
elektronicznej, które przekraczają zakres 
technicznych środków wdrażających.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 34 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 26

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 57 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(57) Warunki, które mogą wiązać się z 
zezwoleniami, powinny obejmować 
szczególne warunki regulujące dostępność 
dla użytkowników niepełnosprawnych i 
konieczność przekazywania przez organy 
publiczne informacji ogółowi 
społeczeństwa przed wystąpieniem, w 
trakcie i po zakończeniu poważnych 
katastrof. Ponadto, biorąc pod uwagę 
znaczenie innowacji technologicznych, 
państwa członkowskie powinny móc 
wydawać zezwolenia na wykorzystywanie 

(57) Warunki, które mogą wiązać się z 
zezwoleniami, powinny obejmować 
szczególne warunki regulujące dostępność 
dla użytkowników niepełnosprawnych i 
konieczność przekazywania przez organy 
publiczne i służby ratownicze informacji
pomiędzy sobą i przekazywania ich 
ogółowi społeczeństwa przed 
wystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu 
poważnych katastrof. Ponadto, biorąc pod 
uwagę znaczenie innowacji 
technologicznych, państwa członkowskie 
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widma do celów doświadczalnych, 
podlegające określonym ograniczeniom i 
warunkom ściśle uzasadnionymi 
doświadczalnym charakterem takich praw.

powinny móc wydawać zezwolenia na 
wykorzystywanie widma do celów 
doświadczalnych, podlegające określonym 
ograniczeniom i warunkom ściśle 
uzasadnionymi doświadczalnym 
charakterem takich praw.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 38 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 27

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 60 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(60) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
zaleceń lub środków wykonawczych w 
odniesieniu do powiadomień 
dokonywanych na mocy art. 7 dyrektywy 
ramowej; do harmonizacji w dziedzinie 
widma i numeracji oraz w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
usług; do identyfikacji odnośnych rynków 
produktów i usług; do identyfikacji rynków 
ponadnarodowych; do wprowadzania w 
życie norm i zharmonizowanego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych.
Należy również przyznać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania środków 
wykonawczych mających na celu 
dostosowanie do zmian rynkowych i 
technologicznych załącznika I i II do 
dyrektywy o dostępie. Ponieważ środki te 
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne tych 
dyrektyw, między innymi poprzez ich 
uzupełnienie nowymi elementami innymi 
niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 

(60) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
środków wykonawczych w odniesieniu do 
harmonizacji w dziedzinie widma i 
numeracji oraz w sprawach związanych z 
bezpieczeństwem sieci i usług; do 
identyfikacji odnośnych rynków produktów 
i usług; do identyfikacji rynków 
ponadnarodowych; do wprowadzania w 
życie norm i zharmonizowanego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
Należy również przyznać uprawnienia do 
przyjmowania środków wykonawczych 
mających na celu dostosowanie do zmian 
rynkowych i technologicznych załącznika I 
i II do dyrektywy o dostępie. Ponieważ 
środki te mają zasięg ogólny i mają na celu 
zmianę elementów innych niż istotne tych 
dyrektyw, między innymi poprzez ich 
uzupełnienie nowymi elementami innymi 
niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE,
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z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE,

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka częściowo przywraca poprawkę 39 przyjętą przez Parlament w 
pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 28

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 1 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
zharmonizowane ramy prawne dla 
świadczenia usług łączności elektronicznej, 
sieci łączności elektronicznej, urządzeń i 
usług towarzyszących. Określa ona zadania 
krajowych organów regulacyjnych oraz 
procedury zmierzające do zapewnienia 
zharmonizowanego stosowania 
uregulowań prawnych w obrębie 
Wspólnoty. Ramy te obejmują również 
przepisy dotyczące niektórych aspektów 
urządzeń końcowych w celu ułatwienia 
dostępu użytkownikom niepełnosprawnym.

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

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).
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Poprawka 29

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 1 – litera e)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają 
infrastrukturę fizyczną oraz inne 
urządzenia lub elementy związane z siecią 
łączności elektronicznej lub usługami 
łączności elektronicznej, które umożliwiają 
lub wspierają dostarczanie usług za 
pośrednictwem tych sieci lub usług lub 
które mogą służyć do tego celu, i obejmują 
między innymi budynki lub wejścia do 
budynków, anteny, wieże i inne konstrukcje 
nośne, kanały, przewody, maszty, 
studzienki i szafki;

e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają 
infrastrukturę fizyczną oraz inne 
urządzenia lub elementy związane z siecią 
łączności elektronicznej lub usługami 
łączności elektronicznej, które umożliwiają 
lub wspierają dostarczanie usług za 
pośrednictwem tych sieci lub usług lub 
które mogą służyć do tego celu, i obejmują 
między innymi budynki lub wejścia do 
budynków, okablowanie budynków,
anteny, wieże i inne konstrukcje nośne, 
kanały, przewody, maszty, studzienki i 
szafki;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka częściowo przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament 
w pierwszym czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 30

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 3 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne wykonywały 
swoje uprawnienia w sposób bezstronny, 
przejrzysty i terminowy. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne posiadały 
wystarczające zasoby finansowe i ludzkie 
do wykonywania przydzielonych im zadań.

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

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 43 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 31

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 3 – ustęp 3a – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3a. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 i 
5 krajowe organy regulacyjne 
odpowiedzialne za regulację rynku ex ante 
lub rozstrzyganie sporów między 
przedsiębiorstwami zgodnie z art. 20 lub 
21 niniejszej dyrektywy działają 
niezależnie i nie występują o instrukcje do 
żadnego innego podmiotu ani nie 
przyjmują takich instrukcji w związku z
wykonywaniem tych zadań, 
przydzielonych im na podstawie prawa 
krajowego wprowadzającego w życie prawo 
wspólnotowe. Nie wyklucza to nadzoru 
zgodnie z krajowym prawem 
konstytucyjnym. Decyzje krajowych 
organów regulacyjnych mogą zostać 
zawieszone lub uchylone wyłącznie przez 
organy odwoławcze ustanowione zgodnie 
z art. 4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby odwołanie szefów krajowych organów 
regulacyjnych, o których mowa w akapicie 

3a. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
odwołanie szefów krajowych organów 
regulacyjnych lub ich zastępców było 
możliwe tylko wtedy, gdy przestaną oni 
spełniać warunki wymagane do 
wykonywania obowiązków określonych 
wcześniej w prawie krajowym lub jeżeli 
dopuszczą się poważnego uchybienia. 
Decyzja o odwołaniu szefa danego 
krajowego organu regulacyjnego zawiera 
uzasadnienie i zostaje podana do 
wiadomości publicznej w chwili 
odwołania.



PR\770260PL.doc 29/100 PE420.223v01-00

PL

pierwszym, lub, w stosownych 
przypadkach, członków organu 
zbiorowego pełniącego tę funkcję, lub ich 
zastępców, było możliwe tylko wtedy, gdy 
przestaną oni spełniać warunki wymagane 
do wykonywania obowiązków określonych 
wcześniej w prawie krajowym. Decyzja o 
odwołaniu szefa danego krajowego organu 
regulacyjnego lub, w stosownych 
przypadkach, członków organu 
zbiorowego pełniącego tę funkcję zostaje 
podana do wiadomości publicznej w chwili 
odwołania. Odwołany szef krajowego 
organu regulacyjnego lub, w stosownych 
przypadkach, członkowie kolegialnego 
organu pełniącego tę funkcję otrzymują 
uzasadnienie decyzji i mają prawo 
wystąpić o jego opublikowanie, w 
przypadku gdy w przeciwnym razie nie 
doszłoby do tego; w takim przypadku 
uzasadnienie to zostaje opublikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 32

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 3 – ustęp 3a – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne, o których 
mowa w akapicie pierwszym, miały 
oddzielne budżety roczne. Budżety te są 
podawane do wiadomości publicznej.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne, o których 
mowa w akapicie pierwszym, miały 
odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie 
w celu wykonywania wyznaczonych im 
zadań i umożliwienia im aktywnego 
uczestnictwa w BERT i przyczyniania się
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do realizowanych przez niego funkcji. 
Krajowe organy regulacyjne posiadają 
oddzielne budżety roczne, które są 
podawane do wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 33

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
na poziomie krajowym istniały skuteczne 
mechanizmy umożliwiające użytkownikom 
lub 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 uczestniczących w 
sporze. Organ taki, który może być sądem, 
dysponuje odpowiednią wiedzą 
specjalistyczną pozwalającą mu na 
skuteczne wypełnianie swoich funkcji. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
aspekty merytoryczne każdej sprawy 
zostały właściwie rozpatrzone, oraz
zapewniają istnienie skutecznych środków 
odwoławczych.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
na poziomie krajowym istniały skuteczne 
mechanizmy umożliwiające użytkownikom 
lub 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 uczestniczących w 
sporze. Organ taki, który może być sądem, 
dysponuje odpowiednią wiedzą 
specjalistyczną pozwalającą mu na 
skuteczne wypełnianie swoich funkcji. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
aspekty merytoryczne każdej sprawy 
zostały właściwie rozpatrzone, zapewniają 
istnienie skutecznych środków 
odwoławczych oraz rozpatrzenie sprawy 
przed organem odwoławczym 
w rozsądnych granicach czasowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki (zob. poprawki 46 i 47, pierwsze czytanie) jest osiągniecie 
kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem (art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 34

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja 
krajowego organu regulacyjnego pozostaje 
w mocy, chyba że zgodnie z prawem 
krajowym zostaną zastosowane środki 
przejściowe.

Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja 
krajowego organu regulacyjnego pozostaje 
w mocy, chyba że zgodnie z prawem 
krajowym zostaną zastosowane środki 
przejściowe. Środki przejściowe, określone 
przez ustawodawstwo krajowe zgodnie 
z prawem wspólnotowym, mogą być 
zastosowane w przypadku, gdy istnieje 
pilna potrzeba zawieszenia skutków 
decyzji w celu zapobieżenia poważnej 
i niepowetowanej szkodzie, jaką mogłaby 
ponieść strona ubiegająca się 
o zastosowanie tych środków, i jeśli 
wymaga tego zapewnienie wyważenia 
interesów.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki (zob. poprawki 46 i 47, pierwsze czytanie) jest osiągniecie 
kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem (art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 35

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Przed wydaniem decyzji w toku 
postępowania odwoławczego organy 
odwoławcze są uprawione do złożenia do 
BERT wniosku o wydanie opinii.”

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 48 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 36

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Państwa członkowskie zbierają 
informacje na temat liczby wniosków 
odwoławczych, czasu trwania postępowań 
odwoławczych oraz liczby wydanych 
decyzji o zastosowaniu środków 
przejściowych. Na uzasadniony wniosek 
Komisji lub GERT państwa członkowskie 
przekazują im takie informacje.

3. Państwa członkowskie zbierają 
informacje na temat przedmiotów odwołań,
liczby wniosków odwoławczych, czasu 
trwania postępowań odwoławczych oraz
liczby decyzji o przyznaniu środków 
przejściowych podjętych zgodnie z ust. 1 
i powodów takich decyzji. Państwa 
członkowskie corocznie udostępniają takie 
informacje Komisji i BERT.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).
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Poprawka 37

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa udostępniające sieci i 
usługi łączności elektronicznej dostarczały 
wszystkich informacji, w tym informacji o 
charakterze finansowym, niezbędnych 
krajowym organom regulacyjnym do 
zapewnienia zgodności z przepisami 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych lub wydanych zgodnie z 
nimi decyzji. Od przedsiębiorstw tych 
można także wymagać w szczególności 
dostarczania informacji o przyszłym 
rozwoju sieci lub usług, który mógłby 
wywrzeć wpływ na usługi hurtowe 
udostępniane konkurentom przez te 
przedsiębiorstwa. Od przedsiębiorstw o 
znaczącej pozycji na rynkach hurtowych 
można również wymagać, by przedstawiały 
dane księgowe dotyczące rynków 
detalicznych, które są związane z tymi 
rynkami hurtowymi.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa udostępniające sieci i 
usługi łączności elektronicznej dostarczały 
wszystkich informacji, w tym informacji o 
charakterze finansowym, niezbędnych 
krajowym organom regulacyjnym do 
zapewnienia zgodności z przepisami 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych lub wydanych zgodnie z 
nimi decyzji. Krajowe organy regulacyjne 
mają także prawo wymagać od tych 
przedsiębiorstw w szczególności 
dostarczania informacji o przyszłym 
rozwoju sieci lub usług, który mógłby 
wywrzeć wpływ na usługi hurtowe 
udostępniane konkurentom przez te 
przedsiębiorstwa. Od przedsiębiorstw o 
znaczącej pozycji na rynkach hurtowych 
można również wymagać, by przedstawiały 
dane księgowe dotyczące rynków 
detalicznych, które są związane z tymi 
rynkami hurtowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 38

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustępy od 2 do 5
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne 
przyczyniają się do rozwoju rynku 
wewnętrznego poprzez przejrzystą 
współpracę między sobą, z Komisją i z 
GERT, tak aby zapewnić jednolite 
stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy 
i dyrektyw szczegółowych we wszystkich 
państwach członkowskich. W tym celu 
krajowe organy regulacyjne w 
szczególności współpracują z Komisją i 
GERT przy określaniu rodzajów 
instrumentów i środków naprawczych 
najodpowiedniejszych do zastosowania w 
określonych sytuacjach rynkowych.

2. Krajowe organy regulacyjne 
przyczyniają się do rozwoju rynku 
wewnętrznego poprzez przejrzystą 
współpracę z Komisją i z BERT, tak aby 
zapewnić jednolite stosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych we wszystkich państwach 
członkowskich. W tym celu krajowe 
organy regulacyjne w szczególności 
współpracują z Komisją i BERT przy 
określaniu rodzajów instrumentów i 
środków naprawczych 
najodpowiedniejszych do zastosowania w 
określonych sytuacjach rynkowych.

3. O ile zalecenia lub wytyczne przyjęte 
zgodnie z art. 7a nie stanowią inaczej, z 
chwilą zakończenia konsultacji, o których 
mowa w art. 6, w przypadku gdy krajowy 
organ regulacyjny zamierza podjąć środek, 
który:

3. O ile zalecenia lub wytyczne przyjęte 
zgodnie z art. 7a nie stanowią inaczej, z 
chwilą zakończenia konsultacji, o których 
mowa w art. 6, w przypadku gdy krajowy 
organ regulacyjny zamierza podjąć środek, 
który:

a) jest objęty zakresem stosowania art. 15 
lub art. 16 niniejszej dyrektywy, art. 5 lub 
art. 8 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa 
o dostępie) oraz

a) jest objęty zakresem stosowania art. 15 
lub art. 16 niniejszej dyrektywy albo art. 5 
lub art. 8 dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywa o dostępie) oraz

b) może oddziaływać na wymianę 
handlową pomiędzy państwami 
członkowskimi,

b) może oddziaływać na wymianę 
handlową pomiędzy państwami 
członkowskimi,

udostępnia on projekt planowanego środka 
Komisji, GERT i krajowym organom 
regulacyjnym w innych państwach 
członkowskich, wraz z uzasadnieniem tego 
środka, zgodnie z art. 5 ust. 3, oraz 
informuje o tym Komisję, GERT i inne 
krajowe organy regulacyjne. Krajowe 
organy regulacyjne, GERT i Komisja 
mogą przedstawić swoje uwagi danemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu 
wyłącznie w terminie jednego miesiąca. 
Termin jednomiesięczny nie może zostać 
przedłużony.

udostępnia on projekt planowanego środka 
Komisji, BERT i krajowym organom 
regulacyjnym w innych państwach 
członkowskich, jednocześnie, wraz z 
uzasadnieniem tego środka, zgodnie z 
art. 5 ust. 3, oraz informuje o tym Komisję, 
BERT i inne krajowe organy regulacyjne. 
Krajowe organy regulacyjne, BERT i 
Komisja mogą przedstawić swoje uwagi 
danemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu wyłącznie w terminie 
jednego miesiąca. Termin jednomiesięczny 
nie może zostać przedłużony.

4. W przypadku gdy celem 
proponowanego środka, o którym mowa w 

4. W przypadku gdy celem 
proponowanego środka, o którym mowa w 
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ust. 3, jest: ust. 3, jest:
a) zdefiniowanie odnośnego rynku, 
różnego od tych, które zdefiniowano w 
zaleceniu zgodnie z art. 15 ust. 1; lub

a) zdefiniowanie odnośnego rynku, 
różnego od tych, które zdefiniowano w 
zaleceniu zgodnie z art. 15 ust. 1; lub

b) podjęcie decyzji o wskazaniu lub 
niewskazaniu przedsiębiorstwa jako 
posiadającego, samodzielnie bądź łącznie z 
innymi, znaczącą pozycję rynkową, 
zgodnie z art. 16 ust. 3, 4 lub 5; lub

b) podjęcie decyzji o wskazaniu lub 
niewskazaniu przedsiębiorstwa jako 
posiadającego, samodzielnie bądź łącznie z 
innymi, znaczącą pozycję rynkową, 
zgodnie z art. 16 ust. 3, 4 lub 5,

c) nałożenie, zmiana lub uchylenie 
obowiązku operatora na podstawie art. 16 
w związku z art. 5 i art. 9–13 dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) i 
art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa 
o usłudze powszechnej),
oraz środek ten oddziaływałby na wymianę 
handlową pomiędzy państwami 
członkowskimi, a Komisja poinformowała 
krajowy organ regulacyjny o swojej opinii, 
zgodnie z którą proponowany środek 
stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu 
rynku jednolitego, lub o swoich 
poważnych wątpliwościach co do 
zgodności tego środka z przepisami prawa 
wspólnotowego, a w szczególności z 
celami, o których mowa w art. 8, wówczas 
proponowany środek nie może zostać 
przyjęty przez kolejne dwa miesiące. 
Termin ten nie może zostać przedłużony. 
W takim przypadku Komisja informuje 
pozostałe krajowe organy regulacyjne o 
swoich zastrzeżeniach.

oraz środek ten oddziaływałby na wymianę 
handlową pomiędzy państwami 
członkowskimi, a Komisja poinformowała 
krajowy organ regulacyjny o swojej opinii, 
zgodnie z którą proponowany środek 
stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu 
rynku jednolitego, lub o swoich 
poważnych wątpliwościach co do 
zgodności tego środka z przepisami prawa 
wspólnotowego, a w szczególności z 
celami, o których mowa w art. 8, wówczas 
proponowany środek nie może zostać 
przyjęty przez kolejne dwa miesiące. 
Termin ten nie może zostać przedłużony.

5. W terminie dwóch miesięcy, o którym 
mowa w ust. 4, Komisja może: 

5. W terminie dwóch miesięcy, o którym 
mowa w ust. 4, Komisja może podjąć 
decyzję wymagającą od danego krajowego 
organu regulacyjnego wycofania 
projektowanego środka. Przed wydaniem 
decyzji Komisja w jak największym 
zakresie uwzględnia opinię BERT 
przedłożoną zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (WE) nr.../2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... [powołującego Organ Europejskich 
Regulatorów Telekomunikacji (BERT)]. 
Decyzji towarzyszy szczegółowa i 
obiektywna analiza, dlaczego Komisja 
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uznaje, że projektowany środek nie 
powinien zostać przyjęty, łącznie ze 
szczegółowymi propozycjami w sprawie 
zmiany projektowanego środka.

a) podjąć decyzję dotyczącą projektu 
środka, o którym mowa w ust. 4 lit. a) i b), 
zgodnie z którą krajowy organ 
regulacyjny będzie musiał wycofać 
proponowany środek, lub
b) wydać opinię dotyczącą proponowanego 
środka, o którym mowa w ust. 4 lit. c), lub
c) podjąć decyzję o wycofaniu zastrzeżeń 
związanych z proponowanym środkiem, o 
którym mowa w ust. 4.
Przed wydaniem decyzji lub opinii na 
mocy lit. a) - c), Komisja w jak 
największym stopniu uwzględnia opinię 
GERT. Decyzji lub opinii wydanej na 
mocy lit. a) - c) towarzyszy szczegółowa i 
obiektywna analiza, dlaczego Komisja 
uznaje, że planowany środek nie powinien 
zostać przyjęty, wraz ze szczegółowymi 
propozycjami w sprawie zmiany 
proponowanego środka.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka częściowo przywraca poprawkę 52 przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 39

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustępy 7 i 8

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

7. Dany krajowy organ regulacyjny 
uwzględnia w jak największym stopniu 
uwagi innych krajowych organów 

7. Dany krajowy organ regulacyjny 
uwzględnia w jak największym stopniu 
uwagi innych krajowych organów 
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regulacyjnych, GERT i Komisji i może – z 
wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
stosowania ust. 4 lit. a) i b) – przyjąć 
proponowany odpowiedni środek, a w 
przypadku przyjęcia tego środka –
powiadamia o tym Komisję.

regulacyjnych, BERT i Komisji i może – z 
wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
stosowania ust. 4 – przyjąć proponowany 
odpowiedni środek, a w przypadku 
przyjęcia tego środka – powiadamia o tym 
Komisję. Każdy inny organ krajowy 
wykonujący funkcje zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub dyrektywami szczegółowymi 
uwzględnia także w jak największym 
stopniu uwagi Komisji.

W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny postanowi zmienić 
proponowany środek zgodnie z opinią 
wydaną na mocy ust. 5 lit. b), w terminie 
sześciu miesięcy od daty opinii Komisji 
przeprowadza on konsultacje publiczne 
zgodnie z procedurami, o których mowa w 
art. 6, oraz przekazuje zmieniony środek 
Komisji.
W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny postanowi nie zmieniać 
proponowanego środka w oparciu o opinię 
wydaną na mocy ust. 5 lit. b), publikuje on 
uzasadnienie swojej decyzji i przekazuje je 
Komisji w terminie sześciu miesięcy od 
daty opinii Komisji.
8. Krajowy organ regulacyjny przekazuje 
Komisji i GERT wszystkie ostateczne 
środki objęte zakresem stosowania art. 7 
ust. 3 lit. a) i b).

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka częściowo przywraca poprawkę 52 przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 40

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł -7a (nowy)
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(6a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł -7a

Procedura dotycząca spójnego stosowania 
środków naprawczych

1. Jeżeli projektowany środek, objęty art. 7 
ust. 3, zmierza do nałożenia, zmiany lub 
wycofania obowiązku nałożonego na 
operatora na podstawie art. 16 w związku
z art. 5 i art. od 9 do 13a dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) lub na 
podstawie art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej), 
Komisja może w terminie miesiąca, 
o którym mowa w art. 7 ust. 3, 
poinformować dany krajowy organ 
regulacyjny i BERT o powodach, dla 
których uważa, że projektowany środek 
stanowiłby przeszkodę dla utworzenia 
jednolitego rynku lub że żywi poważne 
wątpliwości co do zgodności tego środka 
z prawem wspólnotowym. W takim 
przypadku projektowany środek nie jest 
przyjmowany w kolejnych trzech 
miesiącach następujących po zgłoszeniu 
dokonanym przez Komisję.
W przypadku braku takiego zgłoszenia 
właściwy krajowy organ regulacyjny może 
przyjąć projektowany środek, 
uwzględniając w jak największym zakresie
wszelkie uwagi Komisji, BERT lub innego 
krajowego organu regulacyjnego.
2. W terminie trzech miesięcy, o którym 
mowa w ust. 1, 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.
3. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia 
trzymiesięcznego terminu, o którym mowa 
w ust. 1, BERT może przyjąć zwykłą 
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większością głosów opinię, aby 
potwierdzić zasadność i skuteczność 
projektowanego środka lub wskazać, że 
projektowany środek stworzy przeszkodę 
dla utworzenia jednolitego rynku lub 
będzie niezgodny z prawem 
wspólnotowym, a w szczególności 
z celami, o których mowa w art. 8, 
wyjaśniając czy uważa, że projektowany 
środek powinien być zmieniony lub 
wycofany i przedstawiając w tym celu 
w stosownych przypadkach szczegółowe 
propozycje. Opinia ta jest uzasadniona 
i podana do publicznej wiadomości.
4. Jeśli BERT wskaże w opinii, że 
projektowany środek powinien zostać 
zmieniony lub wycofany, Komisja, w jak 
największym stopniu uwzględniając opinię 
BERT, może wydać decyzję przed 
upływem trzymiesięcznego terminu, 
o którym mowa w ust. 1, wymagając od 
danego krajowego organu regulacyjnego 
zmiany lub wycofania projektowanego 
środka i przedstawiając w tym celu 
uzasadnienie oraz szczegółowe 
propozycje.
5. We wszystkich pozostałych przypadkach 
Komisja, w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię BERT i zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 22 
ust. 2a (procedura regulacyjna komitetu), 
może przedłożyć projekt decyzji 
wymagającej od danego krajowego 
organu regulacyjnego zmiany lub 
wycofania projektowanego środka 
i przedstawia w tym celu szczegółowe 
propozycje.
6. Jeśli Komisja nie wydała decyzji 
zgodnie z ust. 4 lub nie przedłożyła 
projektu decyzji zgodnie z ust. 5 przed 
upływem trzymiesięcznego terminu, 
o którym mowa w ust. 1, dany krajowy 
organ regulacyjny może przyjąć 
projektowany środek, w jak największym 
stopniu uwzględniając uwagi Komisji 
i BERT. Informacje na temat sposobu, 
w jaki krajowy organ regulacyjny 
uwzględnił te uwagi, są podawane do 
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wiadomości publicznej.
7. W terminie sześciu miesięcy od wydania 
przez Komisję uzasadnionej decyzji, 
zgodnie z ust. 4 lub 5, wymagającej od 
krajowego organu regulacyjnego zmiany 
lub wycofania projektowanego środka, 
dany krajowy organ regulacyjny zmienia 
lub wycofuje projektowany środek, 
zgodnie z przepisami te decyzji. Jeżeli 
projektowany środek ma być zmieniony, 
krajowy organ regulacyjny przystępuje do 
konsultacji publicznych zgodnie 
z procedurą konsultacji i przejrzystości, 
o których mowa w art. 6, i ponownie 
zgłasza zmieniony projektowany środek 
Komisji zgodnie z przepisami ust. 7.
8. Krajowy organ regulacyjny może 
wycofać wniosek dotyczący 
projektowanego środka na każdym etapie 
procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)) poprzez umożliwienie państwom członkowskim odpowiedniego nadzoru 
(procedura regulacyjna) nad decyzją w sprawie środków naprawczych, jaka musi być podjęta 
w przypadku braku porozumienia pomiędzy BERT a Komisją. Rozszerza także zakres nadzoru 
państw członkowskich na obowiązek rozdziału funkcjonalnego, który obecnie podlega jedynie 
procedurze doradczej Komitetu ds. Łączności (COCOM).

Poprawka 41

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7a – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 42

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

O ile art. 9 nie stanowi inaczej w 
odniesieniu do częstotliwości radiowych, 
państwa członkowskie w jak największym 
stopniu uwzględniają zalety zapewnienia 
neutralności technologicznej regulacji i 
zapewniają, aby przy wykonywaniu zadań 
regulacyjnych określonych w niniejszej 
dyrektywie i w dyrektywach 
szczegółowych, w szczególności 
związanych z zapewnieniem skutecznej 
konkurencji, krajowe organy regulacyjne 
postępowały tak samo.

O ile art. 9 nie stanowi inaczej w 
odniesieniu do częstotliwości radiowych
i o ile nie istnieją inne wymogi, aby 
osiągnąć cele ustanowione w ust. od 2 do 
4, państwa członkowskie w jak 
największym stopniu uwzględniają zalety 
zapewnienia neutralności technologicznej 
regulacji i zapewniają, aby przy 
wykonywaniu zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i w 
dyrektywach szczegółowych, w 
szczególności związanych z zapewnieniem 
skutecznej konkurencji, krajowe organy 
regulacyjne postępowały tak samo.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka częściowo przywraca poprawkę 56 przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 43

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera ba) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

ba) ust. 2 lit. b) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie czy ograniczenie 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej, w szczególności 
w odniesieniu do dostarczania i dostępu 
do treści i usług poprzez wszystkie sieci;”

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 58 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 44

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera e)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

d) współpracując ze sobą, z Komisją i z 
GERT, tak aby zapewnić rozwój spójnych 
praktyk regulacyjnych i spójnego 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
dyrektyw szczegółowych.

d) współpracując z Komisją i z BERT, tak 
aby zapewnić rozwój spójnych praktyk 
regulacyjnych i spójnego stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz dyrektyw 
szczegółowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).
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Poprawka 45

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera fa) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera fa) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

fa) w ust. 4 dodaje się lit. fa) w brzmieniu:
„fa) stosując zasadę, że użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
uzyskania dostępu i rozpowszechniania 
wszelkich zgodnych z prawem treści oraz 
użytkowania wszelkich zgodnych 
z prawem, wybranych przez siebie 
aplikacji lub usług”;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka częściowo przywraca poprawkę 61 przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 46

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera fb) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera fb) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

fb) w ust. 4 dodaje się lit. fb) w brzmieniu:
„fb) stosując zasadę, że nie można 
w żaden sposób ograniczyć podstawowych 
praw i wolności użytkowników 
końcowych, bez wcześniejszego orzeczenia 
władz sądowych, przede wszystkim 
zgodnie z art. 11 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej 
dotyczącym wolności wypowiedzi 
i informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy 
zagrożone jest bezpieczeństwo publiczne, 
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w którym to przypadku orzeczenie może 
zostać wydane później”.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 138 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 47

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera g)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

a) promując przewidywalność regulacyjną; a) promując przewidywalność regulacyjną 
poprzez zapewnienie spójnego podejścia 
regulacyjnego w kolejnych okresach 
przeglądu;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka częściowo przywraca poprawkę 62 przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 48

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera g)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) chroniąc konkurencję z korzyścią dla 
konsumentów oraz promując w 
odpowiednich przypadkach konkurencję 

c) chroniąc konkurencję z korzyścią dla 
konsumentów oraz promując wszędzie tam, 
gdzie jest to możliwe, konkurencję opartą 
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opartą na infrastrukturze; na infrastrukturze;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka częściowo przywraca poprawkę 62 przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 49

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera g)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

d) promując efektywne inwestycje i 
innowacje w zakresie nowej i rozszerzonej 
infrastruktury, w tym uwzględniając 
ryzyko inwestycyjne; 

d) promując inwestycje rynkowe i 
innowacje w zakresie nowej i rozszerzonej 
infrastruktury, w tym poprzez wspieranie 
wspólnego inwestowania i zapewnienie 
stosownego podziału ryzyka pomiędzy 
inwestorów i te przedsiębiorstwa, które 
korzystają z dostępu do nowych urządzeń;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka częściowo przywraca poprawkę 62 przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 50

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł -8a

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

8a. Dodaje się artykuł w brzmieniu: 
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„Artykuł -8a
Komitet ds. polityki w zakresie widma 

radiowego
1. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. 
polityki w zakresie widma radiowego 
(„RSPC”), którego zadaniem jest 
wspieranie realizacji celów 
ustanowionych w art. 8a ust. 1, 3 i 5.
Komitet ten doradza Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji 
w kwestiach polityki widma radiowego.
RSPC składa się z przedstawicieli 
wysokiego szczebla krajowych organów 
regulacyjnych odpowiedzialnych za 
politykę widma radiowego w każdym 
państwie członkowskim. Każde państwo 
członkowskie ma jeden głos, a Komisja 
nie ma prawa głosu.
2. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji lub z własnej inicjatywy 
RSPC, podejmując decyzję bezwzględną 
większością głosów, przyjmuje opinie.
3. RSPC przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie ze swojej działalności.”

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 62/rev, art. 62a przyjęte przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 51

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8a

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

„Artykuł 8a
Planowanie strategiczne i koordynacja 

„Artykuł 8a
Planowanie strategiczne i koordynacja 
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polityki w Unii w zakresie widma 
radiowego

polityki w zakresie widma radiowego

1. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą oraz z Komisją w planowaniu 
strategicznym, koordynacji i harmonizacji 
wykorzystania widma radiowego w Unii 
Europejskiej. W tym celu biorą pod uwagę 
między innymi aspekty ekonomiczne, 
bezpieczeństwo, zdrowie, interes ogólny, 
wolność wypowiedzi, aspekty kulturalne, 
naukowe, społeczne i techniczne polityk 
UE, jak również różne interesy społeczności 
użytkowników widma radiowego, mając na 
celu optymalizację wykorzystania widma 
radiowego oraz unikanie szkodliwych 
zakłóceń.

1. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą oraz z Komisją w planowaniu 
strategicznym, koordynacji i harmonizacji 
wykorzystania widma radiowego we
Wspólnocie Europejskiej. W tym celu 
biorą pod uwagę między innymi aspekty 
ekonomiczne, bezpieczeństwo, zdrowie, 
interes ogólny, wolność wypowiedzi, 
aspekty kulturalne, naukowe, społeczne i 
techniczne polityk UE, jak również różne 
interesy społeczności użytkowników widma 
radiowego, mając na celu optymalizację 
wykorzystania widma radiowego oraz 
unikanie szkodliwych zakłóceń.

2. Państwa członkowskie promują 
koordynację podejść do polityki w zakresie 
widma radiowego w Unii Europejskiej 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zharmonizowane warunki w odniesieniu 
do dostępności i efektywnego 
wykorzystania widma radiowego, 
konieczne do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
łączności elektronicznej.

2. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą oraz z Komisją w zakresie 
promowania koordynacji podejść do 
polityki widma radiowego we Wspólnocie
Europejskiej oraz, w stosownych 
przypadkach, zharmonizowanych 
warunków w odniesieniu do dostępności i 
efektywnego wykorzystania widma 
radiowego, koniecznego do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

3. Państwa członkowskie promują 
skuteczną koordynację interesów UE w 
organizacjach międzynarodowych 
zajmujących się zagadnieniami widma 
radiowego. Gdy tylko okaże się to 
konieczne do promowania takiej 
skutecznej koordynacji, Komisja – w jak 
największym stopniu uwzględniając opinię 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
(RSPG) ustanowionego na mocy decyzji 
Komisji 622/2002/WE z dnia 26 lipca 
2002 r. ustanawiającej Zespół ds. Polityki 
Spektrum Radiowego* – może 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wspólne cele polityczne.

3. Zawsze, gdy jest do konieczne do 
zapewnienia skutecznej koordynacji 
interesów Wspólnoty Europejskiej w 
organizacjach międzynarodowych 
zajmujących się zagadnieniami widma 
radiowego, Komisja – w jak największym 
stopniu uwzględniając opinię RSPC –
może przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wspólne cele 
polityczne. 

4. Komisja, w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię RSPG, może 
przedkładać wnioski prawodawcze 
dotyczące ustanowienia wieloletnich 

4. Komisja, w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię RSPC, zgodnie z 
art. 251 Traktatu przedkłada wnioski 
prawodawcze dotyczące ustanowienia 
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programów w dziedzinie polityki widma 
radiowego.

wieloletnich programów w dziedzinie 
polityki widma radiowego. Takie 
programy określają kierunki i cele polityki 
w zakresie planowania strategicznego, 
koordynacji i harmonizacji wykorzystania 
widma radiowego we Wspólnocie, zgodnie 
z przepisami niniejszej dyrektywy 
i dyrektyw szczegółowych.
4a. Komisja może przyjąć odpowiednie 
środki wdrażające w celu wykonania 
wieloletnich programów polityki 
w dziedzinie widma radiowego, o których 
mowa w ust. 4.
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.

Or. en

Uzasadnienie

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)) by specifying further that the radio spectrum policy programmes shall set out the 
policy orientations and objectives for the strategic planning, coordination and harmonisation 
of the use of radio spectrum in the Community and by moving the implementing measures 
provided for in Article 8c to this Article. This will allow in the future and subject to the 
agreement by the European Parliament and Council through the radio spectrum policy 
programmes to apply harmonisation measures in this field following the regulatory procedure 
with scrutiny. The deletion of Article 9c (radio frequency management harmonisation 
measures) is accepted as part of the compromise.

Poprawka 52

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustępy 1 i 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W należytym stopniu uwzględniając 1. W należytym stopniu uwzględniając 
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fakt, że częstotliwości radiowe są dobrem 
publicznym, które ma istotną wartość 
społeczną, kulturalną i ekonomiczną, 
państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne zarządzanie częstotliwościami 
radiowymi do celów świadczenia usług 
łączności elektronicznej na ich terytorium 
zgodnie z art. 8. Zapewniają także, aby 
przydział widma na użytek usług łączności 
elektronicznej i wydawanie zezwoleń 
ogólnych lub indywidualnych praw do 
użytkowania takich częstotliwości 
radiowych przez właściwe organy krajowe 
odbywały się według obiektywnych, 
przejrzystych, niedyskryminacyjnych i 
proporcjonalnych kryteriów. W procesie 
tym przestrzegają one odpowiednich umów 
międzynarodowych oraz mogą brać pod 
uwagę względy polityki publicznej.

fakt, że częstotliwości radiowe są dobrem 
publicznym, które ma istotną wartość 
społeczną, kulturalną i ekonomiczną, 
państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne zarządzanie częstotliwościami 
radiowymi do celów świadczenia usług 
łączności elektronicznej na ich terytorium 
zgodnie z art. 8 i 8a. Zapewniają także, aby 
przydział widma na użytek usług łączności 
elektronicznej i wydawanie zezwoleń 
ogólnych lub indywidualnych praw do 
użytkowania takich częstotliwości 
radiowych przez właściwe organy krajowe 
odbywały się według obiektywnych, 
przejrzystych, niedyskryminacyjnych i 
proporcjonalnych kryteriów. W procesie 
tym przestrzegają one odpowiednich umów 
międzynarodowych oraz mogą brać pod 
uwagę względy polityki publicznej.

2. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji użytkowania częstotliwości 
radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na 
uwadze potrzebę ich skutecznego i 
sprawnego wykorzystania oraz osiągnięcie 
takich korzyści dla konsumentów, jak 
ekonomia skali i interoperacyjność usług. 
W procesie tym postępują one zgodnie z 
decyzją nr 676/2002/WE (decyzja o widmie 
radiowym).

2. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji użytkowania częstotliwości 
radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na 
uwadze potrzebę ich skutecznego i 
sprawnego wykorzystania oraz osiągnięcie 
takich korzyści dla konsumentów, jak 
ekonomia skali i interoperacyjność usług. 
W procesie tym postępują one zgodnie z 
art. 8a niniejszej dyrektywy i decyzją 
nr 676/2002/WE (decyzja o widmie 
radiowym).

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)) poprzez wyjaśnienie, że środki przyjęte na podstawie tego artykułu 
muszą być zgodne z art. 8a (planowanie strategiczne i koordynacja polityki w zakresie widma 
radiowego).

Poprawka 53

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. O ile przepisy akapitu drugiego nie 
stanowią inaczej, państwa członkowskie 
zapewniają, aby wszystkie rodzaje 
technologii wykorzystywane w usługach 
łączności elektronicznej mogły być 
stosowane w pasmach częstotliwości 
radiowych dostępnych dla usług łączności 
elektronicznej zgodnie z krajowym planem 
przeznaczenia częstotliwości oraz 
regulacjami radiowymi ITU. 

3. O ile przepisy akapitu drugiego nie 
stanowią inaczej, państwa członkowskie 
zapewniają, aby wszystkie rodzaje 
technologii wykorzystywane w usługach 
łączności elektronicznej mogły być 
stosowane w pasmach częstotliwości 
radiowych uznanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z prawem 
wspólnotowym za dostępne dla usług 
łączności elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)) poprzez wyjaśnienie, że państwa członkowskie mogą odstąpić od zasady 
neutralności usług w celu spełnienia wymogu ustanowionego przez regulacje radiowe ITU 
(np. aby uniknąć problemów interferencji pomiędzy sąsiadującymi krajami). Spójność 
środków przyjmowanych na podstawie tego artykułu i przez organizacje międzynarodowe 
zajmujące się zagadnieniami widma radiowego jest dodatkowo podkreślona w punkcie 
preambuły.

Poprawka 54

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. O ile przepisy akapitu drugiego nie 
stanowią inaczej, państwa członkowskie 
zapewniają, aby wszystkie rodzaje usług 
łączności elektronicznej mogły być 
stosowane w pasmach częstotliwości 
radiowych dostępnych dla usług łączności 
elektronicznej zgodnie z krajowym planem 
przydziału częstotliwości oraz regulacjami 
radiowymi ITU. Państwa członkowskie 
mogą jednak ustanowić proporcjonalne i 

4. O ile przepisy akapitu drugiego nie 
stanowią inaczej, państwa członkowskie 
zapewniają, aby wszystkie rodzaje usług 
łączności elektronicznej mogły być 
stosowane w pasmach częstotliwości 
radiowych uznanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z prawem 
wspólnotowym za dostępne dla usług 
łączności elektronicznej. Państwa 
członkowskie mogą jednak ustanowić 
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niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów 
świadczonych usług łączności 
elektronicznej.

proporcjonalne i niedyskryminacyjne 
ograniczenia rodzajów świadczonych usług 
łączności elektronicznej, w tym w razie 
konieczności w celu spełnienia wymogu 
ustanowionego w regulacjach radiowych 
ITU.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)) poprzez wyjaśnienie, że państwa członkowskie mogą odstąpić od zasady 
neutralności usług w celu spełnienia wymogu ustanowionego przez regulacje radiowe ITU 
(np. aby uniknąć problemów interferencji pomiędzy sąsiadującymi krajami). Spójność 
środków przyjmowanych na podstawie tego artykułu i przez organizacje międzynarodowe 
zajmujące się zagadnieniami widma radiowego jest dodatkowo podkreślona w punkcie 
preambuły.

Poprawka 55

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Środek, który zakazuje świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi łączności 
elektronicznej w określonym paśmie można 
zastosować wyłącznie w przypadku gdy jest 
to uzasadnione koniecznością ochrony 
usług związanych z bezpieczeństwem 
życia. Państwa członkowskie mogą również 
rozszerzyć zakres takiego środka, aby 
zrealizować inne cele leżące w interesie 
ogólnym.

Środek, który zakazuje świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi łączności 
elektronicznej w określonym paśmie można 
zastosować wyłącznie w przypadku gdy jest 
to uzasadnione koniecznością ochrony 
usług związanych z bezpieczeństwem 
życia.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka (zob. poprawka 64/rev, pkt 4, ostatni akapit) przywraca stanowisko 
przyjęte przez Parlament w pierwszym czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).
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Poprawka 56

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9a – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Środki przyjęte w ramach stosowania 
niniejszego artykułu nie oznaczają 
przyznania nowych praw do użytkowania, 
a zatem nie podlegają odpowiednim 
przepisom art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie
Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 57

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9b – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy umożliwiające przedsiębiorstwom 
przekazywanie lub wydzierżawianie innym 
przedsiębiorstwom praw do użytkowania 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
procedurami krajowymi.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa mogły przekazywać lub 
wydzierżawiać innym przedsiębiorstwom
zgodnie z procedurami krajowymi prawa 
do użytkowania częstotliwości radiowych
w pasmach, w odniesieniu do których taka 
możliwość została przewidziana 
w środkach wdrażających przyjętych na 
podstawie art. 8a ust. 4a. Te środki 
wdrażające mogą także przewidywać 
harmonizację warunków związanych 
z tego rodzaju prawami.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem
(art. 62 ust. 2 lit. b)) poprzez poddanie stosowania w przyszłości środków wdrażających (po 
przeprowadzeniu procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) w tym zakresie zatwierdzeniu 
przez Parlament Europejski i Radę w ramach polityki widma radiowego. W ramach 
kompromisu zaakceptowano skreślenie art. 9c (środki harmonizacyjne w zakresie zarządzania 
częstotliwościami radiowymi).

Poprawka 58

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9b – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W przypadku innych pasm państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
zgodnie z krajowymi procedurami.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki (zob. poprawka 66, pkt 1, akapit drugi) jest osiągniecie 
kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem (art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 59

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 – litera a)
2002/21/WE 
Artykuł 10 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, 
aby krajowe plany i procedury
numeracyjne były stosowane w sposób 
gwarantujący równe traktowanie 

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, 
aby krajowe plany i procedury
numeracyjne były stosowane w sposób 
gwarantujący równe traktowanie 
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wszystkich dostawców publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej.
W szczególności państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa, którym 
przyznano prawo do wykorzystania danego 
zakresu numerów, nie dyskryminowały
innych dostawców usług łączności 
elektronicznej w odniesieniu do ciągów 
numerów używanych przy zapewnianiu 
dostępu do ich usług.

wszystkich dostawców publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej i 
użytkowników numerów w całej Unii 
Europejskiej. W szczególności państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, którym przydzielono 
dany zakres numerów, nie dyskryminowały 
innych dostawców usług łączności 
elektronicznej i użytkowników w 
odniesieniu do ciągów numerów 
używanych przy zapewnianiu dostępu do 
ich usług.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 68 (nieznacznie zmienioną) przyjętą przez 
Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 
lit. a)).

Poprawka 60

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 – litera b)
2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji określonych numerów lub 
zakresów numeracyjnych w obrębie 
Wspólnoty w przypadku gdy sprzyja to 
zarówno funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego, jak i rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
w tej sprawie odpowiednie techniczne 
środki wykonawcze. 

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji określonych numerów lub 
zakresów numeracyjnych w obrębie 
Wspólnoty w przypadku, gdy sprzyja to 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego lub 
wspiera rozwój usług ogólnoeuropejskich.
Komisja może podjąć w tej sprawie 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze, które mogą obejmować 
zapewnienie użytkownikom końcowym 
i usługodawcom świadczącym usługi 
łączności elektronicznej odpowiedniego 
dostępu transgranicznego do krajowego 
planu numeracji. Środki wykonawcze 
mogą nakładać na BERT określone 
obowiązki związane z ich stosowaniem.
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Środki uzupełniające niniejszą dyrektywę 
o elementy inne niż istotne przyjmowane 
są zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 22 ust. 3.

Te środki uzupełniające niniejszą 
dyrektywę o elementy inne niż istotne 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 69 (częściowo zmienioną) przyjętą przez 
Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 
lit. a)).

Poprawka 61

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku gdy na podstawie 
przepisów prawa krajowego 
przedsiębiorstwo udostępniające sieci 
łączności elektronicznej ma prawo 
instalowania urządzeń na, nad lub pod 
własnością publiczną lub prywatną, lub 
jeżeli może ono korzystać z procedury 
wywłaszczenia lub z użytkowania 
nieruchomości, krajowe organy regulacyjne 
mogą narzucić współużytkowanie tych 
urządzeń lub tej nieruchomości, w tym 
budynków lub wejść do budynków, 
masztów, anten, wież i innych konstrukcji 
nośnych, kanałów, przewodów, studzienek, 
szafek oraz nieaktywnych elementów sieci.

1. W przypadku gdy na podstawie 
przepisów prawa krajowego 
przedsiębiorstwo udostępniające sieci 
łączności elektronicznej ma prawo 
instalowania urządzeń na, nad lub pod 
własnością publiczną lub prywatną, lub 
jeżeli może ono korzystać z procedury 
wywłaszczenia lub z użytkowania 
nieruchomości, krajowe organy 
regulacyjne, uwzględniając w pełni zasadę 
proporcjonalności, mogą narzucić 
współużytkowanie tych urządzeń lub tej 
nieruchomości, w tym budynków lub wejść 
do budynków, okablowania budynków, 
masztów, anten, wież i innych konstrukcji 
nośnych, kanałów, przewodów, studzienek, 
szafek oraz nieaktywnych elementów sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 70 (częściowo zmienioną) przyjętą przez 
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Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 
lit. a)).

Poprawka 62

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 2a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. Państwa członkowskie, po upływie 
odpowiedniego okresu konsultacji 
publicznych, podczas których wszystkie 
zainteresowane strony mają możliwość 
wyrażenia swoich poglądów, wymagają od 
posiadaczy praw, o których mowa w ust. 1, 
aby współużytkowali takie urządzenia lub 
nieruchomość (w tym również w formie 
fizycznej kolokacji), co zachęciłoby do 
efektywnego inwestowania 
w infrastrukturę i promowania innowacji. 
Takie uzgodnienia o współużytkowaniu 
lub koordynacji mogą obejmować zasady 
dotyczące podziału kosztów 
współużytkowania urządzeń lub 
nieruchomości i zapewniają, aby ryzyko 
ponoszone przez dane przedsiębiorstwo 
było w odpowiedni sposób dzielone.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 70, pkt 2a (częściowo zmienioną) przyjętą 
przez Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 
ust. 2 lit. a)).

Poprawka 63

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 3
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. W stosownych przypadkach państwa
członkowskie mogą zapewnić, aby na 
wniosek właściwych organów 
przedsiębiorstwa dostarczały koniecznych 
informacji umożliwiających tym organom 
wraz z krajowymi organami regulacyjnymi 
ustanowienie szczegółowego wykazu 
rodzaju, dostępności i lokalizacji urządzeń, 
o których mowa w ust. 1, oraz 
udostępnienia go zainteresowanym 
stronom.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
na wniosek właściwych organów 
przedsiębiorstwa dostarczały koniecznych 
informacji umożliwiających tym organom 
wraz z krajowymi organami regulacyjnymi 
ustanowienie szczegółowego wykazu 
rodzaju, dostępności i lokalizacji urządzeń, 
o których mowa w ust. 1, oraz 
udostępnienia go zainteresowanym 
stronom.

Or. en

Uzasadnienie
Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu 
(art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 64

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 3a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy ustanowiły – we 
współpracy z krajowymi organami 
regulacyjnymi – odpowiednie procedury 
koordynacji w odniesieniu do robót 
publicznych, o których mowa w ust. 2, 
oraz do innych odpowiednich urządzeń 
publicznych lub własności publicznej. 
Procedury te mogą obejmować procedury 
zapewniające zainteresowanym stronom 
dostęp do informacji dotyczących 
odpowiednich urządzeń lub własności 
publicznej oraz prowadzonych 
i planowanych robót publicznych, 
procedury zapewniające, że strony są 
terminowo informowane o takich 
pracach, jak również procedury 
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zapewniające, że współużytkowanie jest 
w jak najszerszym zakresie ułatwione.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 70, pkt 2c, przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 65

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Środki podjęte przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z ust. 1 są obiektywne,
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne.

4. Środki podjęte przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z niniejszym 
artykułem są obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 70, pkt 3, przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 66

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
2002/21/WE
Artykuł 13a – ustęp 3 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Dany krajowy organ regulacyjny
informuje krajowe organy regulacyjne 
innych państw członkowskich oraz 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), jeżeli problem 
mógł dotknąć lub dotknął inne państwa 

W stosownych przypadkach dany
właściwy organ krajowy informuje 
właściwe krajowe organy regulacyjne 
innych państw członkowskich oraz 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA). W przypadku 
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członkowskie. W przypadku gdy dany 
krajowy organ regulacyjny uzna, że 
ujawnienie takiego naruszenia leży w 
interesie ogólnym, może podać tę 
informację do wiadomości publicznej lub 
nałożyć taki obowiązek na 
przedsiębiorstwa.

gdy ujawnienie naruszenia leży 
w interesie publicznym, właściwy organ 
krajowy może o nim poinformować opinię 
publiczną.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 71, pkt 3, akapit drugi (częściowo zmienioną) 
przyjętą przez Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 
(art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 67

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
2002/21/WE
Artykuł 13b – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w celu wprowadzenia w życie art. 13a 
właściwe krajowe organy regulacyjne były 
uprawnione do wydawania wiążących 
instrukcji przedsiębiorstwom 
udostępniającym publiczne sieci łączności 
lub świadczącym publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w celu wprowadzenia w życie art. 13a 
właściwe krajowe organy regulacyjne były 
uprawnione do wydawania wiążących 
instrukcji przedsiębiorstwom 
udostępniającym publiczne sieci łączności 
lub świadczącym publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej. Te wiążące 
instrukcje są proporcjonalne i wdrażane 
w rozsądnych granicach czasowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 72 (częściowo zmienioną) przyjętą przez 
Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 
lit. a)).



PE420.223v01-00 60/100 PR\770260PL.doc

PL

Poprawka 68

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
2002/21/WE
Artykuł 13b – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne posiadały 
wszelkie uprawnienia niezbędne do 
badania przypadków nieprzestrzegania 
wymogów.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne posiadały 
wszelkie uprawnienia niezbędne do 
badania przypadków nieprzestrzegania 
wymogów i ich wpływu na bezpieczeństwo 
i integralność sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 75 (nieznacznie zmienioną) przyjętą przez 
Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 
lit. a)).

Poprawka 69

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
2002/21/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada znaczącą 
pozycję na określonym rynku, można także 
uznać, że posiada ono również znaczącą 
pozycję na rynku blisko z tym rynkiem 
związanym, w przypadku gdy powiązania 
między obydwoma rynkami pozwalają na 
przeniesienie pozycji rynkowej z jednego
rynku na drugi rynek, tym samym 
zwiększając pozycję rynkową danego 
przedsiębiorstwa. Dlatego też zgodnie z 
art. 9, 10, 11 i 13 dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywa o dostępie) na rynku 
powiązanym można zastosować środki 
naprawcze, które mają na celu 

3. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada znaczącą 
pozycję na określonym rynku (zwanym 
dalej „pierwszym rynkiem”), może ono być 
określone jako posiadające również 
znaczącą pozycję na rynku blisko z tym 
rynkiem związanym (zwanym dalej 
„drugim rynkiem”), w przypadku gdy 
powiązania między obydwoma rynkami 
pozwalają na przeniesienie pozycji 
rynkowej z pierwszego rynku na drugi 
rynek, tym samym zwiększając pozycję 
rynkową danego przedsiębiorstwa. Dlatego 
też zgodnie z art. 9, 10, 11 i 13 dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) na 
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uniemożliwienie takiego przeniesienia, a 
jeżeli środki takie okażą się 
niewystarczające, można nałożyć środki 
naprawcze zgodnie z art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywa o usłudze 
powszechnej).

drugim rynku można zastosować środki 
naprawcze, które mają na celu 
uniemożliwienie takiego przeniesienia, a 
jeżeli środki takie okażą się 
niewystarczające, można nałożyć środki 
naprawcze zgodnie z art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywa o usłudze 
powszechnej).

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 70

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
2002/21/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Po przeprowadzeniu konsultacji 
publicznych oraz konsultacji z krajowymi 
organami regulacyjnymi, a także po 
uwzględnieniu w jak największym stopniu 
opinii GERT, Komisja, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2, 
przyjmuje zalecenie w sprawie odnośnych 
rynków produktów i usług (zalecenie). 
Zalecenie określa te rynki produktów i 
usług sektora łączności elektronicznej, 
których cechy mogą uzasadnić nałożenie 
wymogów regulacyjnych określonych 
w dyrektywach szczegółowych, bez 
uszczerbku dla rynków, które mogą być 
zdefiniowane w szczególnych przypadkach 
na podstawie przepisów prawa 
konkurencji. Komisja definiuje rynki 
zgodnie z zasadami prawa konkurencji.

1. Po przeprowadzeniu publicznych 
konsultacji oraz konsultacji z BERT
Komisja przyjmuje zalecenie w sprawie 
odnośnych rynków produktów i usług 
(zalecenie). Zalecenie określa te rynki 
produktów i usług sektora łączności 
elektronicznej, których cechy mogą 
uzasadnić nałożenie wymogów 
regulacyjnych określonych w dyrektywach 
szczegółowych, bez uszczerbku dla 
rynków, które mogą być zdefiniowane w 
szczególnych przypadkach na podstawie 
przepisów prawa konkurencji. Komisja 
definiuje rynki zgodnie z zasadami prawa 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie
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Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte przez Parlament 
w pierwszym czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 71

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera d)
2002/21/WE
Artykuł 15 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Po przeprowadzeniu konsultacji z 
krajowymi organami regulacyjnymi
Komisja w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię GERT, może przyjąć 
decyzję określającą rynki ponadnarodowe, 
działając zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 22 ust. 2a.

4. Komisja, w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię BERT przedłożoną 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia [.../WE], 
może przyjąć decyzję określającą rynki 
ponadnarodowe, działając zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie
Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte przez Parlament 
w pierwszym czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 72

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
2002/21/WE
Artykuł 16 – ustępy 5 i 6

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5. W przypadku rynków ponadnarodowych 
określonych w decyzji, o której mowa w 
art. 15 ust. 4, dane krajowe organy 
regulacyjne wspólnie przeprowadzają
analizę rynku, mając przede wszystkim na 
uwadze treść wytycznych, a następnie, 
działając wspólnie, podejmują decyzję 
dotyczącą nałożenia, utrzymania, zmiany 
lub uchylenia wymogów regulacyjnych, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu.

5. W przypadku rynków ponadnarodowych 
określonych w decyzji, o której mowa w 
art. 15 ust. 4, Komisja wnioskuje do BERT 
o przeprowadzenie analizy rynku, mając 
przede wszystkim na uwadze treść 
wytycznych, a następnie wydaje opinię 
dotyczącą nałożenia, utrzymania, zmiany 
lub uchylenia wymogów regulacyjnych, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu.

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

6. Środki podjęte zgodnie z przepisami 
ust. 3 i 4 podlegają procedurom, o których 
mowa w art. 6 i 7. Krajowe organy 
regulacyjne przeprowadzają analizę 
odnośnego rynku i powiadamiają o 
odpowiednim proponowanym środku 
zgodnie z art. 7:

6. Środki podjęte zgodnie z przepisami 
ust. 3 i 4 podlegają procedurom, o których 
mowa w art. 6 i 7. Krajowe organy 
regulacyjne przeprowadzają analizę 
odnośnego rynku i powiadamiają o 
odpowiednim proponowanym środku 
zgodnie z art. 7:

a) w terminie trzech lat od przyjęcia 
poprzedniego środka dotyczącego tego 
rynku. Jednak w drodze wyjątku termin ten 
może być dłuższy niż trzy lata w przypadku 
gdy krajowy organ regulacyjny 
powiadomił Komisję o uzasadnionej 
propozycji jego przedłużenia, a Komisja w 
ciągu jednego miesiąca od otrzymania 
powiadomienia nie wyraziła sprzeciwu;

a) w terminie trzech lat od przyjęcia 
poprzedniego środka dotyczącego tego 
rynku. Jednak w drodze wyjątku termin ten 
może być przedłużony o dodatkowy okres 
nieprzekraczający dwóch lat, w przypadku 
gdy krajowy organ regulacyjny 
powiadomił Komisję o uzasadnionej 
propozycji jego przedłużenia, a Komisja w 
ciągu jednego miesiąca od otrzymania 
powiadomienia nie wyraziła sprzeciwu;

b) w przypadku rynków niezgłoszonych 
wcześniej Komisji – w terminie dwóch lat 
od przyjęcia zmienionego zalecenia w 
sprawie odnośnych rynków, lub

b) w przypadku rynków niezgłoszonych 
wcześniej Komisji – w terminie dwóch lat 
od przyjęcia zmienionego zalecenia w 
sprawie odnośnych rynków, lub

c) w przypadku państw członkowskich, 
które niedawno przystąpiły do Unii – w 
terminie dwóch lat od ich przystąpienia.

c) w przypadku państw członkowskich, 
które niedawno przystąpiły do Unii – w 
terminie dwóch lat od ich przystąpienia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy Radą i Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)).
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Poprawka 73

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera c)
2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 7

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

7. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny w terminie określonym w 
art. 16 ust. 6 nie zakończył analizy 
odnośnego rynku określonego w zaleceniu, 
GERT pomaga mu, na wniosek, zakończyć
analizę konkretnego rynku i szczególnych 
obowiązków, które mają zostać nałożone.
Po uzyskaniu takiej pomocy krajowy organ 
regulacyjny, którego to dotyczy, 
powiadamia Komisję o proponowanym 
środku w terminie sześciu miesięcy, 
zgodnie z art. 7.

7. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny w terminie określonym w 
art. 16 ust. 6 nie zakończył analizy
odnośnego rynku określonego w zaleceniu, 
Komisja może zażądać od BERT wydania 
opinii, w tym projektu środka, w sprawie 
analizy konkretnego rynku i szczególnych 
obowiązków, które mają zostać nałożone. 
BERT przeprowadza konsultacje 
publiczne w sprawie danego 
projektowanego środka.

Or. en

Uzasadnienie
Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte przez Parlament 
w pierwszym czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 74

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 17 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

a) w ust. 1 zdanie drugie słowa „działając 
zgodnie z procedurą określoną w art. 22 
ust. 2” zastępuje się słowami „działając 
zgodnie z procedurą określoną w art. 22 
ust. 2a”;

a) w ust. 1 zdanie pierwsze słowa 
„działając zgodnie z procedurą określoną 
w art. 22 ust. 2” zastępuje się słowami 
„działając zgodnie z procedurą określoną w 
art. 22 ust. 3”;

Or. en

Uzasadnienie
Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
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czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 75

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit trzeci

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W przypadku braku takich norm lub 
specyfikacji, państwa członkowskie 
zachęcają do wdrożenia 
międzynarodowych norm lub zaleceń 
przyjętych przez Międzynarodową Unię 
Telekomunikacyjną (ITU), Komitet 
Łączności Elektronicznej (ECC), 
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO) lub 
Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC).

W przypadku braku takich norm lub 
specyfikacji, państwa członkowskie 
zachęcają do wdrożenia 
międzynarodowych norm lub zaleceń 
przyjętych przez Międzynarodową Unię 
Telekomunikacyjną (ITU), Europejską 
Konferencję Administracji Poczty i 
Telekomunikacji (CEPT),
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO) lub 
Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC).

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 83 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 76

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19 – litera c)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 17 – ustęp 5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
normy lub specyfikacje, o których mowa w 
ust. 1, nie przyczyniają się już dłużej do 
harmonizacji świadczonych usług łączności 
elektronicznej, albo że nie odpowiadają już 
potrzebom konsumentów lub utrudniają 
postęp technologiczny, usuwa je z listy 

5. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
normy lub specyfikacje, o których mowa w 
ust. 1, nie przyczyniają się już dłużej do 
harmonizacji świadczonych usług łączności 
elektronicznej, albo że nie odpowiadają już 
potrzebom konsumentów lub utrudniają 
postęp technologiczny, usuwa je z listy 
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norm lub specyfikacji, o której mowa w 
ust. 1, działając zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 22 ust. 2 a.

norm lub specyfikacji, o której mowa w 
ust. 1, działając zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte przez Parlament 
w pierwszym czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 77

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19 – litera e)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 17 – ustęp 6a

Wspólne stanowisko Rady 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.

6a. Środki wykonawcze mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, o których mowa w ust. 1, 4, 5 
i 6, przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 78

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
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2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach), 
w przypadku gdy Komisja stwierdzi, że 
rozbieżności we wprowadzaniu w życie 
przez krajowe organy regulacyjne zadań 
regulacyjnych określonych w niniejszej 
dyrektywie i w dyrektywach 
szczegółowych mogą stwarzać przeszkody 
w tworzeniu rynku wewnętrznego, może 
ona wydać zalecenie co do 
zharmonizowanego stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych w celu przyspieszenia 
realizacji celów określonych w art. 8, w jak 
największym stopniu uwzględniając opinię 
GERT, o ile zostanie wydana.

2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach), 
w przypadku gdy Komisja stwierdzi, że 
rozbieżności we wprowadzaniu w życie 
przez krajowe organy regulacyjne zadań 
regulacyjnych określonych w niniejszej 
dyrektywie i w dyrektywach 
szczegółowych mogą stwarzać przeszkody 
w tworzeniu rynku wewnętrznego, może 
ona wydać decyzję co do 
zharmonizowanego stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych w celu przyspieszenia 
realizacji celów określonych w art. 8, w jak 
największym stopniu uwzględniając opinię 
GERT, o ile zostanie wydana.

2. Wydając zalecenie zgodnie z ust. 1, 
Komisja działa zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 22 ust. 2.
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne w jak 
największym stopniu uwzględniały te 
zalecenia przy wypełnianiu swoich zadań. 
W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny postanowi nie stosować się do 
danego zalecenia, informuje o tym 
Komisję, uzasadniając swoje stanowisko.

2a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, 
mająca na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, jest przyjmowana zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.
2b. Środki podjęte zgodnie z ust. 1 mogą 
obejmować wskazanie zharmonizowanego 
lub skoordynowanego podejścia 
w odniesieniu do następujących 
zagadnień:
a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym regulacyjnego 
ujęcia nowych usług, rynków lokalnych i 
usług transgranicznej łączności 
elektronicznej świadczonych 
przedsiębiorstwom;
b) numerowania, nazywania 
i adresowania, w tym zakresów numerów, 
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przenoszenia numerów i identyfikatorów, 
systemów translacji numerów i adresów 
oraz dostępu do służb ratowniczych pod 
numerem 112;
c) kwestii konsumenckich nieobjętych 
dyrektywą 2002/22/WE (dyrektywa 
o usłudze powszechnej), w tym 
w szczególności dostępu 
niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych do usług i urządzeń łączności 
elektronicznej;
d) regulacji z zakresu rachunkowości, 
w tym kalkulacji ryzyka inwestycyjnego.

3. GERT może z własnej inicjatywy 
doradzić Komisji, czy należy przyjąć 
środki zgodnie z ust. 1.

3. GERT może z własnej inicjatywy 
doradzić Komisji, czy należy przyjąć 
środki zgodnie z ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 84 (zmienioną) przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 79

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 23
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 21 – ustępy 2 i 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

2. Każda ze stron może przekazać spór 
danemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu. Krajowe organy 
regulacyjne koordynują swoje wysiłki 
w ramach BERT w celu rozstrzygnięcia 
sporu, o ile to możliwe poprzez przyjęcie 
wspólnej decyzji, zgodnie z celami 
określonymi w art. 8. Wszelkie obowiązki 
nałożone przez krajowe organy 
regulacyjne na przedsiębiorstwa 
w ramach rozstrzygania sporu są zgodne 
z przepisami niniejszej dyrektywy 
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i dyrektyw szczególnych.
Każdy krajowy organ regulacyjny właściwy 
do rozstrzygania takich sporów może 
zwrócić się do GERT o przyjęcie opinii w 
odniesieniu do działań, które należy podjąć
zgodnie z przepisami dyrektywy ramowej 
lub dyrektyw szczegółowych w celu 
rozstrzygnięcia sporu.

Każdy krajowy organ regulacyjny właściwy 
do rozstrzygania takich sporów może 
zwrócić się do BERT o wydanie zalecenia 
na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) 
nr .../2009 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia ... [ustanawiającego Organ 
Europejskich Regulatorów 
Telekomunikacji (BERT)] w odniesieniu 
do działań, które należy podjąć zgodnie z 
przepisami dyrektywy ramowej lub 
dyrektyw szczegółowych w celu 
rozstrzygnięcia sporu.

W przypadku gdy zwrócono się do GERT z 
takim wnioskiem, każdy krajowy organ 
regulacyjny właściwy do rozstrzygnięcia 
któregokolwiek z aspektów sporu czeka z 
podjęciem działań rozstrzygających spór 
na opinię GERT. Nie stoi to na 
przeszkodzie przyjęciu przez krajowe 
organy regulacyjne w razie potrzeby 
środków pilnych.

W przypadku gdy zwrócono się do BERT z 
takim wnioskiem, każdy krajowy organ 
regulacyjny właściwy do rozstrzygnięcia 
któregokolwiek z aspektów sporu czeka z 
podjęciem działań rozstrzygających spór 
na zalecenie BERT wydane na podstawie 
art. 18 rozporządzenia (WE) nr .../2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... [ustanawiającego Organ Europejskich 
Regulatorów Telekomunikacji (BERT)]. 
Nie stoi to na przeszkodzie przyjęciu przez 
krajowe organy regulacyjne w razie 
potrzeby środków pilnych.

Wszelkie obowiązku nałożone na 
przedsiębiorstwo przez krajowy organ 
regulacyjny w ramach rozstrzygania sporu 
muszą być zgodne z przepisami niniejszej 
dyrektywy lub dyrektyw szczegółowych i 
w jak największym stopniu uwzględniają 
opinię przyjętą przez GERT.

Wszelkie obowiązku nałożone na 
przedsiębiorstwo przez krajowy organ 
regulacyjny w ramach rozstrzygania sporu 
muszą być zgodne z przepisami niniejszej 
dyrektywy lub dyrektyw szczegółowych i 
w jak największym stopniu uwzględniają 
zalecanie wydane przez BERT zgodnie 
z art. 18 rozporządzenia (WE) nr .../2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... [ustanawiającego Organ Europejskich 
Regulatorów Telekomunikacji (BERT)].

3. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy umożliwiające właściwym 
krajowym organom regulacyjnym wspólne 
odstąpienie od rozstrzygnięcia sporu, w 
przypadku gdy inne mechanizmy, w tym 
mediacja, mogące lepiej i w odpowiednim 
czasie przyczynić się do rozstrzygnięcia 
sporu, zgodnie z przepisami art. 8.

3. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy umożliwiające właściwym 
krajowym organom regulacyjnym wspólne 
odstąpienie od rozstrzygnięcia sporu, w 
przypadku gdy inne mechanizmy, w tym 
mediacja, mogące lepiej i w odpowiednim 
czasie przyczynić się do rozstrzygnięcia 
sporu, zgodnie z przepisami art. 8.

Niezwłocznie informują one strony. Jeżeli Niezwłocznie informują one strony. Jeżeli 
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po upływie czterech miesięcy spór nie jest 
rozstrzygnięty, a strona domagająca się 
odszkodowania nie wszczęła postępowania 
przed sądem oraz jeżeli zażąda tego jedna 
ze stron, krajowe organy regulacyjne 
koordynują swoje wysiłki celem 
rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z 
przepisami art. 8 i w jak największym 
stopniu uwzględniając opinię przyjętą 
przez GERT.

po upływie czterech miesięcy spór nie jest 
rozstrzygnięty, a strona domagająca się 
odszkodowania nie wszczęła postępowania 
przed sądem oraz jeżeli zażąda tego jedna 
ze stron, krajowe organy regulacyjne 
koordynują swoje wysiłki celem 
rozstrzygnięcia sporu, o ile to możliwe 
poprzez przyjęcie wspólnej decyzji,
zgodnie z przepisami art. 8 i w jak 
największym stopniu uwzględniając opinię 
przyjętą przez BERT zgodnie z art. 18 
rozporządzenia (WE) nr .../2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... [ustanawiającego Organ Europejskich 
Regulatorów Telekomunikacji (BERT)].

Or. en

Uzasadnienie

Pierwszy akapit przedmiotowej poprawki przywraca poprawkę 86 przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 80

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 21a

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
do naruszeń krajowych przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i 
dyrektywami szczegółowymi oraz 
zapewniają wykonywanie tych sankcji. 
Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie zgłaszają te przepisy 
Komisji najpóźniej do dnia ...* i 
niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich 
późniejszych zmianach, które ich dotyczą.

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
do naruszeń krajowych przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i 
dyrektywami szczegółowymi oraz 
zapewniają wykonywanie tych sankcji. 
Przewidziane sankcje muszą być
odpowiednie, skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 
zgłaszają te przepisy Komisji najpóźniej do 
dnia ...* i niezwłocznie powiadamiają ją o 
wszelkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.
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Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte przez Parlament 
w pierwszym czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 81

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 28
Dyrektywa 2002/21/WE
Załącznik II – akapit pierwszy – wprowadzenie

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Dwa przedsiębiorstwa lub większą ich 
liczbę można uznać za posiadające 
wspólnie pozycję dominującą w 
rozumieniu art. 14, jeżeli – nawet w 
przypadku braku powiązań strukturalnych 
lub innych powiązań między nimi –
działają one na rynku, który charakteryzuje 
się brakiem skutecznej konkurencji i na 
którym żadne przedsiębiorstwo z osobna 
nie ma znaczącej pozycji rynkowej.
Zgodnie z przepisami o wspólnej pozycji 
dominującej określonymi w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z 
dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 
(rozporządzenie WE w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw) prawdopodobnie 
będzie tak w przypadku rynków 
skoncentrowanych mających pewną liczbę 
cech, z których w kontekście łączności 
najważniejsze mogą być następujące:

Dwa przedsiębiorstwa lub większą ich 
liczbę można uznać za posiadające 
wspólnie pozycję dominującą w 
rozumieniu art. 14, jeżeli – nawet w 
przypadku braku powiązań strukturalnych 
lub innych powiązań między nimi –
działają one na rynku, który charakteryzuje 
się brakiem skutecznej konkurencji i na 
którym żadne przedsiębiorstwo z osobna 
nie ma znaczącej pozycji rynkowej.
Zgodnie z mającym zastosowanie prawem 
wspólnotowym i orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej o 
wspólnej pozycji dominującej 
prawdopodobnie będzie tak w przypadku 
rynków skoncentrowanych mających 
pewną liczbę cech, z których w kontekście 
łączności najważniejsze mogą być 
następujące:

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)).
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Poprawka 82

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 2 – litera e)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

e) „pętla lokalna” oznacza fizyczny obwód 
łączący punkt zakończenia sieci w siedzibie 
abonenta z główną przełącznicą albo 
równorzędnym urządzeniem w stacjonarnej 
publicznej sieci łączności elektronicznej.

e) „pętla lokalna” oznacza fizyczny obwód 
łączący punkt zakończenia sieci z 
przełącznicą albo równorzędnym 
urządzeniem w stacjonarnej publicznej 
sieci łączności elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte przez Parlament 
w pierwszym czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 83

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 4 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Operatorzy publicznych sieci łączności 
mają prawo, a na wniosek innego 
uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie z 
art. 4 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy 
o zezwoleniach), obowiązek negocjowania 
wzajemnych połączeń w celu świadczenia 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej, w celu zapewnienia 
świadczenia usług i ich interoperacyjności 
w obrębie całej Wspólnoty. Operatorzy 
zapewniają dostęp i wzajemne połączenia 
innym przedsiębiorstwom na zasadach i 
warunkach zgodnych z obowiązkami 
nałożonymi przez krajowy organ 

1. Operatorzy publicznych sieci łączności 
mają prawo, a na wniosek innego 
uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie z 
art. 4 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy 
o zezwoleniach), obowiązek negocjowania 
wzajemnych połączeń w celu świadczenia 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej, usług nadawania treści 
albo usług społeczeństwa informacyjnego, 
w celu zapewnienia świadczenia usług i ich 
interoperacyjności w obrębie całej 
Wspólnoty. Operatorzy zapewniają dostęp i 
wzajemne połączenia innym 
przedsiębiorstwom na zasadach i 
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regulacyjny zgodnie z art. 5 - 8. warunkach zgodnych z obowiązkami 
nałożonymi przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z art. 5 - 8. Jednakże 
warunki wzajemnych połączeń nie 
wprowadzają nieuzasadnionych przeszkód 
dla interoperacyjności.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawki 93 i 94 przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 84

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Dla realizacji celów określonych w art. 8 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), krajowe organy regulacyjne
wspierają, a w stosownych przypadkach 
zapewniają – zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy – odpowiedni dostęp 
i wzajemne połączenia oraz 
interoperacyjność usług, wykonując swoje 
zadania w taki sposób, aby promować 
wydajność, zrównoważoną konkurencję, 
efektywne inwestycje i innowacje oraz 
zapewnić maksymalne korzyści 
użytkownikom końcowym.

1. Dla realizacji celów określonych w art. 8 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), krajowe organy regulacyjne 
wspierają, a w stosownych przypadkach 
zapewniają – zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy – odpowiedni dostęp 
i wzajemne połączenia oraz 
interoperacyjność usług, wykonując swoje 
zadania w taki sposób, aby promować 
wydajność, zrównoważoną konkurencję, 
inwestycje i innowacje oraz zapewnić 
maksymalne korzyści użytkownikom 
końcowym.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).
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Poprawka 85

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

aa) w ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) w zakresie koniecznym do 
zapewnienia łączności typu koniec-koniec 
lub sprawiedliwego i rozsądnego dostępu 
do usług strony trzeciej, obowiązki 
nałożone na przedsiębiorstwa, które 
kontrolują dostęp do użytkowników
końcowych, w tym w uzasadnionych 
przypadkach obowiązek wzajemnego 
połączenia ich sieci, jeśli jeszcze go nie 
przeprowadzono, lub zapewnienia 
interoperacyjności ich usług na 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
rozsądnych warunkach;”

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 86

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 87

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 6 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

W opracowaniu przepisów, o których 
mowa w tym ustępie, Komisji może 
pomagać Organ Europejskich 
Regulatorów Telekomunikacji (zwany 
dalej „BERT”).

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).



PE420.223v01-00 76/100 PR\770260PL.doc

PL

Poprawka 88

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 8 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

aa) ust. 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. od 9 do 13a  niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. -7a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej).
Oceniając proporcjonalność obowiązków 
i warunków, jakie mają zostać nałożone, 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
odmienne warunki konkurencyjne 
istniejące w poszczególnych obszarach na 
terytorium ich państw członkowskich.”

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka (zob. poprawkę 97) przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament 
w pierwszym czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)). Odniesienie do dostosowania środków 
naprawczych do geograficznych warunków konkurencji przeniesiono z art. 5.

Poprawka 89

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6 – litera b) – punkt ii
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W wyjątkowych okolicznościach, w 
przypadku gdy krajowy organ regulacyjny 
zamierza nałożyć na operatorów 
posiadających znaczącą pozycję na rynku 
obowiązki w odniesieniu do dostępu lub 
wzajemnych połączeń innych niż 
ustanowione w art. 9-13 niniejszej 
dyrektywy, przedstawia on odpowiedni 
wniosek Komisji. Komisja uwzględnia w 
najwyższym stopniu opinię Grupy 
Europejskich Regulatorów 
Telekomunikacyjnych (GERT)*. Komisja, 
działając zgodnie z art. 14 ust. 2, 
podejmuje decyzję zezwalającą krajowemu 
organowi regulacyjnemu na podjęcie 
takich środków lub uniemożliwiającą mu 
ich podjęcie.

W wyjątkowych okolicznościach, w 
przypadku gdy krajowy organ regulacyjny 
zamierza nałożyć na operatorów 
posiadających znaczącą pozycję na rynku 
obowiązki w odniesieniu do dostępu lub 
wzajemnych połączeń innych niż 
ustanowione w art. 9-13a niniejszej 
dyrektywy, przedstawia on odpowiedni 
wniosek Komisji. Komisja uwzględnia w 
najwyższym stopniu opinię BERT. 
Komisja, działając zgodnie z art. 14 ust. 2, 
podejmuje decyzję zezwalającą krajowemu 
organowi regulacyjnemu na podjęcie 
takich środków lub uniemożliwiającą mu 
ich podjęcie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem
(art. 62 ust. 2 lit. b)) poprzez poddanie obowiązku rozdziału funkcjonalnego przepisom 
art. -7a (współregulacja). 

Poprawka 90

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne mogą, 
zgodnie z art. 8, nałożyć obowiązek 
przejrzystości w odniesieniu do 
wzajemnych połączeń lub dostępu, 
wymagając od operatorów podania do 
publicznej wiadomości określonych 
informacji, na przykład informacji 
księgowych, specyfikacji technicznych, 

1. Krajowe organy regulacyjne mogą, 
zgodnie z art. 8, nałożyć obowiązek 
przejrzystości w odniesieniu do 
wzajemnych połączeń lub dostępu, 
wymagając od operatorów podania do 
publicznej wiadomości określonych 
informacji, na przykład informacji 
księgowych, specyfikacji technicznych, 
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danych o sieci, zasad i warunków dostępu i 
użytkowania, w tym również polityki 
zarządzania ruchem w sieci, oraz cen.

danych o sieci, informacji dotyczących 
ograniczeń w zakresie dostępu do usług 
i aplikacji, polityki zarządzania ruchem, 
zasad i warunków dostępu i użytkowania, w 
tym również polityki zarządzania ruchem w 
sieci, oraz cen.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 98 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 91

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7 – litera b)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Niezależnie od ust. 3, w przypadku gdy 
operator na mocy art. 12 obarczony jest 
obowiązkami w zakresie hurtowego 
dostępu do infrastruktury sieciowej, w tym 
uwolnionego stacjonarnego dostępu do 
pętli lokalnej, krajowe organy regulacyjne 
zapewniają opublikowanie oferty ramowej 
zawierającej co najmniej elementy 
określone w załączniku II.

4. Niezależnie od ust. 3, w przypadku gdy 
operator został uznany na podstawie 
art. 14 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa) za operatora o znaczącej pozycji 
na odnośnym rynku związanym 
z lokalnym dostępem stacjonarnym, 
krajowe organy regulacyjne zapewniają 
opublikowanie oferty ramowej 
zawierającej co najmniej elementy 
określone w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 99 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).
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Poprawka 92

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera d)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 –wprowadzenie

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Przy rozważaniu nałożenia obowiązków, 
o których mowa w ustępie 1, a zwłaszcza 
przy ocenianiu, w jaki sposób nałożyć te 
obowiązki proporcjonalnie do celów 
określonych w art. 8 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa), biorą 
one pod uwagę w szczególności 
następujące elementy:

2. Przy rozważaniu nałożenia obowiązków, 
o których mowa w ustępie 1, a zwłaszcza 
przy ocenianiu, czy nałożyć te obowiązki 
proporcjonalnie do celów określonych w 
art. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), biorą one pod uwagę w 
szczególności następujące elementy:

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 93

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – ustęp 2 – litera da) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

da) w ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) pierwotne inwestycje właściciela 
urządzeń, mając na względzie wszelkie 
inwestycje publiczne i ryzyko związane 
z dokonywaniem inwestycji, w tym 
stosowny podział ryzyka pomiędzy te 
przedsiębiorstwa, które korzystają 
z dostępu do tych nowych urządzeń;”

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 100 (art. 12 ust. 2 lit. c)) przyjętą przez 
Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 
lit. a)).

Poprawka 94

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – ustęp 2 – litera e)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

d) potrzebę ochrony długoterminowej 
konkurencji, w tym dzięki skutecznej 
ekonomicznie konkurencji opartej na 
infrastrukturze;

d) potrzebę ochrony długoterminowej 
konkurencji, w szczególności konkurencji 
opartej na infrastrukturze;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 95

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych
rodzajów wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 

1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych 
rodzajów wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 
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wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 
inwestowania, w tym również w sieci 
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane 
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając poniesione ryzyko.

wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 
inwestowania, w tym również w sieci 
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane 
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając poniesione ryzyko 
i odpowiedni podział ryzyka pomiędzy 
inwestorów i te przedsiębiorstwa, które 
korzystają z dostępu do nowych urządzeń, 
w tym zróżnicowane krótko- i 
długoterminowe rozwiązania w zakresie 
podziału ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 101 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 96

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 4a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

aa) dodaje się ustępy w brzmieniu:
4a. Krajowe organy regulacyjne 
zapewniają, aby regulacje dotyczące cen 
dostępu w odniesieniu do 
długoterminowych umów dotyczących 
podziału ryzyka były zgodne 
z długoterminowym wzrostem kosztów 
efektywnego operatora, uwzględniając 
stopień penetracji nowych rynków przez 
operatora oraz premię za ryzyko włączoną 
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w przypadku umów krótkoterminowych do 
cen dostępu. Premia za ryzyko rośnie wraz 
ze wzrostem penetracji rynku. Testów 
zawężania marży („margin squeeze”) nie 
stosuje się do umów krótkoterminowych 
w przypadku, gdy włączona jest premia za 
ryzyko.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 102 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 97

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9 – litera b)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5. W miejsce nakładania obowiązków 
związanych z systemami księgowania 
kosztów, krajowe organy regulacyjne 
mogą zaakceptować zastosowanie 
alternatywnej metody taryfikacji 
wzajemnych połączeń, takiej jak zasada 
„bill and keep”, pod warunkiem że taka 
metoda nie będzie utrudniać ani zakłócać 
konkurencji.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 98

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13a – ustępy 1 i 2 i wprowadzenie do ustępu 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny stwierdzi, że odpowiednie 
obowiązki nałożone na mocy art. 9-13 nie 
zapewniły skutecznej konkurencji oraz że 
istnieją istotne i trwałe problemy 
konkurencyjne lub niewydolność rynków 
związane z hurtowym oferowaniem 
produktów dostępu, może on, w drodze 
wyjątku – zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3 
akapit drugi – nałożyć na przedsiębiorstwa 
zintegrowane pionowo obowiązek 
powierzenia działalności związanej z 
hurtowym oferowaniem odnośnych 
produktów dostępu niezależnie działającej 
jednostce organizacyjnej.

1. Krajowy organ regulacyjny może –
zgodnie z przepisami art. 8, a w 
szczególności art. 8 ust. 3 – nałożyć w 
drodze wyjątku na przedsiębiorstwa 
zintegrowane pionowo obowiązek 
powierzenia działalności związanej z 
hurtowym oferowaniem odnośnych 
produktów dostępu stacjonarnego 
niezależnie działającej jednostce 
organizacyjnej.

Taka jednostka organizacyjna dostarcza 
produkty i usługi dostępu wszystkim 
przedsiębiorstwom, także innym 
jednostkom organizacyjnym działającym w 
ramach spółki dominującej, w takich 
samych terminach, na tych samych 
warunkach – dotyczących między innymi 
poziomów cen i usług – oraz z użyciem 
tych samych systemów i procesów.

Taka jednostka organizacyjna dostarcza 
produkty i usługi dostępu wszystkim 
przedsiębiorstwom, także innym 
jednostkom organizacyjnym działającym w 
ramach spółki dominującej, w takich 
samych terminach, na tych samych 
warunkach – dotyczących między innymi 
poziomów cen i usług – oraz z użyciem 
tych samych systemów i procesów.

2. Gdy krajowy organ regulacyjny 
zamierza nałożyć obowiązek podziału 
funkcjonalnego, przedkłada on Komisji 
wniosek, który obejmuje:

2. Gdy krajowy organ regulacyjny 
zamierza nałożyć obowiązek podziału 
funkcjonalnego, przedkłada on Komisji 
wniosek, który obejmuje:

a) dowody uzasadniające stwierdzenia 
krajowego organu regulacyjnego, o 
których mowa w ust. 1;

a) dowody, że nałożenie i egzekwowanie 
w rozsądnym terminie, przy odpowiednim 
uwzględnieniu najlepszych praktyk 
prawodawczych, odpowiednich 
obowiązków, spośród tych, które zostały 
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określone w art. 9–13 w celu zapewnienia 
skutecznej konkurencji po 
przeprowadzeniu skoordynowanej analizy 
odnośnych rynków zgodnie z procedurą 
analizy rynku ustanowioną w art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), nie doprowadziło i nadal nie 
prowadziłoby do osiągnięcia skutecznej 
konkurencji, i że istnieją poważne i trwałe 
problemy związane z konkurencją 
i nieprawidłowości rynkowe 
zidentyfikowane na poszczególnych 
analizowanych rynkach hurtowego 
handlu produktami;

b) uzasadnioną ocenę, z której wynika, że 
w rozsądnym terminie nie zaistnieje 
skuteczna i trwała konkurencja w zakresie 
infrastruktury lub zaistnieje ona w 
niewielkim stopniu;

b) dowody, że w rozsądnym terminie nie 
zaistnieje konkurencja w zakresie 
infrastruktury lub zaistnieje ona w 
niewielkim stopniu;

c) analizę spodziewanego wpływu na organ 
regulacyjny, na przedsiębiorstwo oraz na
zachęty do inwestowania w sektor jako 
całość – w szczególności w związku z 
potrzebą zapewnienia spójności 
społecznej i terytorialnej – a także na inne 
zainteresowane strony, w tym przede 
wszystkim analizę spodziewanego wpływu 
na konkurencję i analizę wszelkich 
potencjalnych skutków dla konsumentów;

c) analizę spodziewanego wpływu na organ 
regulacyjny, na przedsiębiorstwo, w 
szczególności na jego pracowników, oraz 
na zachęty do inwestowania w jego sieć – a 
także na inne zainteresowane strony, w tym 
przede wszystkim analizę spodziewanego 
wpływu na konkurencję w zakresie 
infrastruktury i analizę wszelkich 
potencjalnych skutków dla konsumentów;

ca) analizę przyczyn uzasadniających, że 
obowiązek ten byłby najskuteczniejszym 
sposobem wprowadzenia w życie środków 
naprawczych mających na celu 
rozwiązanie problemów związanych 
z konkurencją lub usunięcie 
zidentyfikowanych nieprawidłowości 
rynkowych;

3. Proponowany środek obejmuje 
następujące elementy:

3. Krajowy organ regulacyjny zawiera w 
swoim wniosku projekt proponowanego 
środka, który obejmuje następujące 
elementy:

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 103 (nieznacznie zmienioną) przyjętą przez 
Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 
lit. a)).

Poprawka 99

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 12 – litera e)
Dyrektywa 2002/19/WE
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) uwolniony dostęp do podpętli lokalnych 
(pełny i współdzielony), w tym, w 
stosownych przypadkach, dostęp do 
urządzeń towarzyszących, takich jak 
przewody i światłowody dla przesyłu 
wstecznego;

b) uwolniony dostęp do podpętli lokalnych 
(pełny i współdzielony), w tym, w 
stosownych przypadkach, dostęp do 
elementów sieci, które nie są aktywne, do 
celów rozwijania sieci przesyłu 
wstecznego;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 100

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 1a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 3 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1a.Art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Bez uszczerbku dla szczegółowych 
obowiązków określonych w art. 6 ust. 2 
lub praw użytkowania określonych w 
art. 5, udostępnianie sieci łączności 
elektronicznej lub świadczenie usług 
łączności elektronicznej może podlegać 
wyłącznie wymogowi uzyskania 
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zezwolenia ogólnego. Przed wykonaniem 
praw wynikających z zezwolenia od 
danego przedsiębiorstwa można wymagać 
powiadomienia, ale nie można od niego 
wymagać uzyskania wyraźniej decyzji lub 
innego aktu administracyjnego wydanego 
przez krajowy organ regulacyjny. Po 
powiadomieniu, w przypadku gdy jest ono 
wymagane, przedsiębiorstwo może 
rozpocząć działalność, w razie 
konieczności z zastrzeżeniem przepisów 
dotyczących praw użytkowania, 
ustanowionych w art. 5, 6, 6a i 7.
Przedsiębiorstwa świadczące usługi 
transgranicznej łączności elektronicznej
przedsiębiorstwom umiejscowionym 
w kilku państwach członkowskich 
podlegają tylko jednemu obowiązkowi 
powiadomienia w odniesieniu do jednego 
państwa członkowskiego”.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 101

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustępy 1 i 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie ułatwiają 
korzystanie z częstotliwości radiowych na 
podstawie ogólnych zezwoleń. Państwa 
członkowskie przyznają indywidualne 
prawa użytkowania w celu:

1. Państwa członkowskie, w przypadku gdy 
jest to możliwe, w szczególności gdy 
istnieje niewielkie ryzyko powstania 
szkodliwych zakłóceń, włączają warunki 
użytkowania częstotliwości radiowych do
ogólnych zezwoleń. Państwa członkowskie 
mogą przyznać indywidualne prawa w 
celu:
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– uniknięcia szkodliwych zakłóceń, – uniknięcia szkodliwych zakłóceń,
– zapewnienia jakości technicznej usługi; – zapewnienia jakości technicznej usługi;

– zagwarantowania efektywnego 
wykorzystania widma; lub

– zagwarantowania efektywnego 
wykorzystania widma; lub

– realizacji innych celów leżących w 
interesie ogólnym określonych przez 
państwa członkowskie zgodnie z prawem 
wspólnotowym.

– realizacji innych celów leżących w 
interesie ogólnym określonych przez 
państwa członkowskie zgodnie z prawem 
wspólnotowym.

2. W przypadku gdy konieczne jest 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych i 
numerów, państwa członkowskie przyznają 
takie prawa – na wniosek – każdemu 
przedsiębiorstwu w związku z 
dostarczaniem sieci lub usług na podstawie 
ogólnego zezwolenia, o którym mowa w 
art. 3, z zastrzeżeniem przepisów art. 6, 7 i 
art. 11 ust. 1 lit. c) niniejszej dyrektywy 
oraz wszelkimi innymi przepisami 
zapewniającymi skuteczne wykorzystanie 
tych zasobów zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa).

2. W przypadku gdy konieczne jest 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych i 
numerów, państwa członkowskie przyznają 
takie prawa – na wniosek – każdemu 
przedsiębiorstwu w związku z 
dostarczaniem sieci lub usług na podstawie 
ogólnego zezwolenia, o którym mowa w 
art. 3, z zastrzeżeniem przepisów art. 6, 6a, 
7 i art. 11 ust. 1 lit. c) niniejszej dyrektywy 
oraz wszelkimi innymi przepisami 
zapewniającymi skuteczne wykorzystanie 
tych zasobów zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa).

Bez uszczerbku dla szczegółowych 
kryteriów i procedur przyjętych przez 
państwa członkowskie w celu 
przyznawania praw użytkowania 
częstotliwości radiowych dostawcom usług 
radiowych lub telewizyjnych, aby osiągnąć 
cele leżące w interesie ogólnym zgodnie z 
prawem wspólnotowym, prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych i 
numerów są przyznawane w oparciu o 
otwarte, obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne 
procedury, a w przypadku częstotliwości 
radiowych – zgodnie z przepisami art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa). Wyjątek od stosowania wymogu 
otwartych procedur może mieć 
zastosowanie w przypadkach, gdy 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
dostawcom usług radiowych lub 
telewizyjnych jest konieczne do osiągnięcia 
celu leżącego w interesie ogólnym 

Bez uszczerbku dla szczegółowych 
kryteriów i procedur przyjętych przez 
państwa członkowskie w celu 
przyznawania praw użytkowania 
częstotliwości radiowych dostawcom usług 
radiowych lub telewizyjnych, aby osiągnąć 
cele leżące w interesie ogólnym zgodnie z 
prawem wspólnotowym, prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych i 
numerów są przyznawane w oparciu o 
otwarte, obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne 
procedury, a w przypadku częstotliwości 
radiowych – zgodnie z przepisami art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa). Wyjątek od stosowania wymogu 
otwartych procedur może mieć 
zastosowanie w przypadkach, gdy 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
dostawcom usług radiowych lub 
telewizyjnych jest konieczne do osiągnięcia 
celu leżącego w interesie ogólnym 
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określonego przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem wspólnotowym.

określonego przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem wspólnotowym.

Przyznając takie prawa, państwa 
członkowskie określają, czy prawa te mogą 
być przekazane przez posiadacza prawa, i 
na jakich warunkach. W przypadku 
częstotliwości radiowych takie określenie 
jest zgodne z art. 9b dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

Przyznając takie prawa, państwa 
członkowskie określają, czy prawa te mogą 
być przekazane przez posiadacza prawa, i 
na jakich warunkach. W przypadku 
częstotliwości radiowych takie określenie 
jest zgodne z art. 9 i 9b dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

W przypadku gdy państwo członkowskie 
przyznaje prawo użytkowania na czas 
określony, czas trwania powinien być 
odpowiedni dla danej usługi z punktu 
widzenia zamierzonych celów oraz 
koniecznych inwestycji.

W przypadku gdy państwo członkowskie 
przyznaje prawo użytkowania na czas 
określony, czas trwania powinien być 
odpowiedni dla danej usługi z punktu 
widzenia zamierzonych celów, przy 
odpowiednim uwzględnieniu konieczności 
umożliwienia właściwego okresu 
amortyzacji inwestycji.

Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 10 
lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione między 
przedsiębiorstwami zgodnie z art. 9b 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), jest poddawane przeglądowi w 
świetle kryteriów określonych w ust. 1, w 
szczególności na uzasadniony wniosek 
posiadacza prawa. Jeśli przestaną mieć 
zastosowanie kryteria, według których 
przyznano indywidualne prawa 
użytkowania, indywidualne prawa 
użytkowania zostają przekształcone w 
ogólne zezwolenie na użytkowanie 
częstotliwości radiowych lub zostają uznane 
za możliwe do swobodnego przekazywania 
lub dzierżawy między przedsiębiorstwami 
zgodnie z art. 9b dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa).

W przypadku, gdy indywidualne prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych są
przyznane na 10 lat lub dłużej i nie mogą
być przekazywane lub dzierżawione między 
przedsiębiorstwami zgodnie z art. 9b 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), właściwy organ krajowy 
zapewnia stosowanie kryteriów
przyznawania indywidualnych praw 
użytkowania i ich przestrzeganie w okresie 
obowiązywania zezwolenia. Jeśli przestaną 
mieć zastosowanie te kryteria, według 
których przyznano indywidualne prawa 
użytkowania, indywidualne prawa 
użytkowania zostają przekształcone w 
ogólne zezwolenie na użytkowanie 
częstotliwości radiowych, pod warunkiem 
wcześniejszego powiadomienia i po 
upływie rozsądnego terminu, lub zostają 
uznane za możliwe do swobodnego 
przekazywania lub dzierżawy między 
przedsiębiorstwami zgodnie z art. 9b 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa).

Or. en
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Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 102

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 4a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4a.Dodaje się artykuł 6a w brzmieniu:
„Artykuł 6a

Środki harmonizacyjne
1. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 1 i 2 
niniejszej dyrektywy i art. 9 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa), 
Komisja może zgodnie z art. 8a ust. 4a 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa) przyjąć środki wdrażające:
a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi 
zezwoleniami;
b) w celu zharmonizowania procedur 
udzielania ogólnych zezwoleń lub 
indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów 
przedsiębiorstwom udostępniającym 
ogólnoeuropejskie sieci i usługi łączności 
elektronicznej;
c) w celu zharmonizowania warunków 
wyszczególnionych w załączniku II 
związanych z udzielaniem 
przedsiębiorstwom udostępniającym 
ogólnoeuropejskie sieci i usługi łączności 
elektronicznej ogólnych zezwoleń lub 
indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów.
Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
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dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 8a ust. 4a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa).
2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą 
przewidywać, o ile jest to właściwe, 
możliwość złożenia przez państwa 
członkowskie uzasadnionego wniosku 
o częściowe zwolnienie lub tymczasowe 
odstępstwo od tych środków.
Komisja ocenia uzasadnienie wniosku, 
biorąc pod uwagę sytuację w państwie 
członkowskim, i może przyznać częściowe 
zwolnienie lub tymczasowe odstępstwo lub 
oba te środki, o ile nie odsunie to 
nadmiernie w czasie wdrożenia środków 
wykonawczych, o których mowa w ust. 1, 
albo nie stworzy nadmiernych różnic 
pomiędzy państwami członkowskimi 
w odniesieniu do sytuacji konkurencyjnej 
lub regulacyjnej”.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągniecie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)) poprzez skreślenie niektórych środków harmonizacyjnych i poddanie 
w tym zakresie stosowania w przyszłości środków wdrażających (po przeprowadzeniu 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) zatwierdzeniu przez Parlament Europejski 
i Radę w ramach programu polityki widma radiowego.

Poprawka 103

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5 – litera a)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W tym celu państwa członkowskie 
upoważniają właściwe organy do 
nakładania w stosownych przypadkach kar 

W tym celu państwa członkowskie 
upoważniają właściwe organy do 
nakładania:
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finansowych. O środkach oraz 
uzasadnieniu ich zastosowania należy 
bezzwłocznie zawiadomić dane 
przedsiębiorstwo oraz wyznaczyć rozsądny 
termin, w którym przedsiębiorstwo będzie 
musiało się do nich dostosować.

(a) w stosownych przypadkach –
odstraszających kar finansowych, które 
mogą obejmować okresowe kary z mocą 
wsteczną; oraz
(b) nakazów zaprzestania świadczenia 
usługi lub wiązki usług, które w 
przypadku dalszego ich świadczenia 
prowadziłyby do powstania znacznego 
zakłócenia konkurencji do czasu 
wypełnienia obowiązków w zakresie 
dostępu nałożonych po przeprowadzeniu 
analizy rynku zgodnie z art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 111 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 104

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 7
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 14 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
prawa, wymogi oraz procedury dotyczące 
ogólnych zezwoleń, praw użytkowania 
albo praw instalowania urządzeń mogły 
być zmienione jedynie w obiektywnie 
uzasadnionych przypadkach oraz w sposób 
proporcjonalny, uwzględniając w 
stosownych przypadkach szczególne 
warunki dotyczące praw użytkowania 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
prawa, wymogi oraz procedury dotyczące 
ogólnych zezwoleń, praw użytkowania 
albo praw instalowania urządzeń mogły 
być zmienione jedynie w obiektywnie 
uzasadnionych przypadkach oraz w sposób 
proporcjonalny, uwzględniając w 
stosownych przypadkach szczególne 
warunki dotyczące praw użytkowania 
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częstotliwości radiowych podlegających 
obrotowi. Z wyjątkiem przypadków, w 
których proponowane zmiany są 
niewielkie i zostały uzgodnione z 
posiadaczem praw lub ogólnego 
zezwolenia, zamiar wprowadzenia takich 
zmian ogłasza się w odpowiedni sposób, a 
zainteresowanym stronom, w tym 
użytkownikom i konsumentom, przyznaje 
się wystarczająco dużo czasu na 
wypowiedzenie się w kwestii 
proponowanych zmian, nie mniej niż 
cztery tygodnie, z wyjątkiem okoliczności 
nadzwyczajnych.

częstotliwości radiowych podlegających 
obrotowi. Zamiar wprowadzenia takich 
zmian ogłasza się w odpowiedni sposób, a 
zainteresowanym stronom, w tym 
użytkownikom i konsumentom, przyznaje 
się wystarczająco dużo czasu na 
wypowiedzenie się w kwestii 
proponowanych zmian, nie mniej niż 
cztery tygodnie, z wyjątkiem okoliczności 
nadzwyczajnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym 
czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 105

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 17 – ustępy 1 i 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 9a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa) państwa 
członkowskie doprowadzają ogólne 
zezwolenia oraz indywidualne prawa 
użytkowania istniejące w dniu 31 grudnia 
2009 r. do zgodności z art. 5, 6, 7 oraz 
załącznikiem I do niniejszej dyrektywy 
najpóźniej w terminie dwóch lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1. Bez uszczerbku dla art. 9a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa) państwa 
członkowskie doprowadzają ogólne 
zezwolenia oraz indywidualne prawa 
użytkowania istniejące w dniu 31 grudnia 
2009 r. do zgodności z art. 5, 6, 7 oraz 
załącznikiem I do niniejszej dyrektywy 
najpóźniej w terminie osiemnastu miesięcy
od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

2. W przypadku gdy z zastosowania ust. 1 
wynika ograniczenie praw lub zwiększenie 
obowiązków wynikających z 
obowiązujących już ogólnych zezwoleń 
oraz indywidualnych praw użytkowania, 

2. W przypadku gdy z zastosowania ust. 1 
wynika ograniczenie praw lub zwiększenie 
obowiązków wynikających z 
obowiązujących już ogólnych zezwoleń 
oraz indywidualnych praw użytkowania, 
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państwa członkowskie mogą przedłużyć 
ważność powyższych praw i obowiązków 
najpóźniej do dnia 30 września 2012 r., pod 
warunkiem że nie będzie to naruszało 
wynikających z przepisów prawa 
wspólnotowego praw innych 
przedsiębiorstw. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o takim 
przedłużeniu terminu oraz przedstawiają 
jego uzasadnienie.

państwa członkowskie mogą przedłużyć 
ważność powyższych praw i obowiązków 
najpóźniej do dnia 30 marca 2012 r., pod 
warunkiem że nie będzie to naruszało 
wynikających z przepisów prawa 
wspólnotowego praw innych 
przedsiębiorstw. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o takim 
przedłużeniu terminu oraz przedstawiają 
jego uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy Radą a Parlamentem 
(art. 62 ust. 2 lit. b)).

Poprawka 106

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 3a
Procedura przeglądu

1. Komisja dokonuje okresowego 
przeglądu funkcjonowania niniejszej 
dyrektywy i dyrektyw 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa), 2002/19/WE 
(dyrektywa o dostępie) i 2002/20/WE 
(dyrektywa o zezwoleniach) i przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie nie później niż po upływie 
trzech lat od daty wykonania, o której 
mowa w art. 5 ust. 1. W sprawozdaniu tym 
Komisja dokonuje oceny, czy w świetle 
rozwoju rynku i przy uwzględnieniu 
zarówno konkurencji, jak i ochrony 
konsumenta, wciąż istnieje potrzeba 
utrzymywania przepisów w zakresie 
specjalnych sektorowych regulacji ex ante 
ustanowionych w art. 8–13a dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywa w sprawie 
dostępu) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
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(dyrektywa o usłudze powszechnej), czy 
też należy je zmienić lub uchylić. W tym 
celu Komisja może wymagać od 
krajowych organów regulacyjnych 
i BERT informacji, które powinny być 
dostarczone bez nieuzasadnionej zwłoki.
2. Jeśli Komisja stwierdzi, że przepisy, 
o których mowa w ust. 1, muszą być 
zmienione lub uchylone, bez
nieuzasadnionej zwłoki przedstawia 
wniosek Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 118 przyjętą przez Parlament w pierwszym 
czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 107

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik – punkt 2 – litera h)
Dyrektywa 2002/21/WE
Załącznik – część A – punkt 19

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

19. Obowiązki w zakresie przejrzystości 
nakładane na przedsiębiorstwa, które 
dostarczają publicznie dostępnych usług 
łączności elektronicznej w celu 
zapewnienia łączności typu koniec-koniec, 
zgodnie z celami i zasadami określonymi w 
art. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), ujawnianie informacji 
dotyczących polityk zarządzania ruchem 
oraz – w stosownych przypadkach i w 
miarę potrzeby – dostęp krajowych 
organów regulacyjnych do takich 
informacji potrzebny w związku z 
weryfikacją dokładności ujawnionych 
informacji.

19. Obowiązki w zakresie przejrzystości 
nakładane na przedsiębiorstwa, które 
dostarczają publicznie dostępnych usług 
łączności elektronicznej w celu 
zapewnienia łączności typu koniec-koniec, 
w tym nieograniczonego dostępu do treści, 
usług i aplikacji, zgodnie z celami i 
zasadami określonymi w art. 8 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa), 
ujawnianie informacji dotyczących polityk 
zarządzania ruchem oraz – w stosownych 
przypadkach i w miarę potrzeby – dostęp 
krajowych organów regulacyjnych do 
takich informacji potrzebny w związku z 
weryfikacją dokładności ujawnionych 
informacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 120 (zmienioną) przyjętą przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 108

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik – część B – punkt 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Sprawne i efektywne wykorzystywanie 
numeracji zgodnie z przepisami dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte przez Parlament 
w pierwszym czytaniu (art. 62 ust. 2 lit. a)).

Poprawka 109

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3 – litera ba) (nowa)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik – część B – punkt 7

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

ba) Punkt 7 otrzymuje brzmienie:
7. Dobrowolne zobowiązania, jakie 
przedsiębiorstwo, któremu przydzielono 
prawo użytkowania, przyjęło na siebie 
podczas konkurencyjnej lub 
porównawczej procedury selekcji. Jeśli 
takie zobowiązanie odpowiada faktycznie 
jednemu lub kilku obowiązkom 
wymienionym w art. 9–13a dyrektywy 
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2002/19/WE, zobowiązanie to uważa się 
za wygasłe najpóźniej w dniu 1 stycznia 
2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przywraca poprawkę 123 (częściowo zmienioną) przyjętą przez 
Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 
lit. a)).

Poprawka 110

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik – punkt 4a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Załącznik II

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4a. Dodaje się załącznik II w brzmieniu:
„Warunki, które mogą podlegać 
harmonizacji zgodnie z art. 6a ust. 1 
lit. c):
a) okres obowiązywania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych;
b) terytorialny zakres praw;
c) możliwość przekazywania praw innym 
użytkownikom częstotliwości radiowych, 
a także warunki i procedury z nimi 
związane;
d) metoda określania opłat za 
użytkowanie, bez uszczerbku dla systemów 
określonych przez państwa członkowskie, 
w przypadku których obowiązek 
uiszczania opłat za użytkowanie jest 
zastąpiony nałożonym w sposób 
niedyskryminacyjny obowiązkiem 
realizacji specjalnych celów leżących 
w interesie ogólnym;
e) liczba praw użytkowania do przyznania 
każdemu przedsiębiorstwu;
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f) warunki wymienione w części B 
załącznika I”.

Or. en
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UZASADNIENIE

Przegląd ram regulacyjnych stanowi możliwość wzmocnienia wiodącej roli Europy 
w dziedzinie łączności stacjonarnej i bezprzewodowej w ramach szybkich sieci, 
przyspieszenia rozwoju innowacyjnych usług o wysokiej wartości dodanej i zapewnienia 
każdemu obywatelowi Unii Europejskiej szerokopasmowego dostępu do Internetu1.

Wyzwania, wobec których stoimy, wymagają – bardziej niż kiedykolwiek przedtem –
reformy regulacyjnej mającej na celu osiągnięcie celów takich, jak zapewnienie trwałej 
konkurencyjności, wzrostu inwestycji i innowacji, korzyści dla konsumentów oraz wzrostu 
spójności społecznej w ramach spójnego i właściwie funkcjonującego jednolitego rynku 
łączności elektronicznej. 

Realizacja tych celów wymaga uwzględnienia w pracach prawodawczych trzech 
podstawowych kryteriów, a mianowicie efektywności gospodarczej, pewności prawnej 
i przewidywalności regulacyjnej oraz równowagi instytucjonalnej.

W ramach rozmów trójstronnych udało się omówić dotychczas tylko niektóre kwestie 
polityczne. Podczas tych rozmów sprawozdawca starał się proponować realne, 
kompromisowe rozwiązania, żeby doprowadzić do porozumienia z Radą oraz przyjęcia 
ostatecznej wersji przedmiotowego aktu prawnego podczas drugiego czytania. Ponadto 
sprawozdawca zgłosił kilka poprawek do procedury współregulacji w odniesieniu do sankcji 
w celu rozwiania obaw dotyczących zapewnienia równowagi instytucjonalnej podczas
stosowania tej procedury.

Dążenie do znalezienia kompromisowego rozwiązania

Zarządzanie częstotliwościami

Zalecenia do drugiego czytania nie odbiegają od tego, co powinno stanowić istotę 
porozumienia pomiędzy Parlamentem i Radą: zarządzanie częstotliwościami pozostaje nadal 
przede wszystkim sprawą poszczególnych państw członkowskich. Podejmowane są jednak 
wysiłki na rzecz zacieśnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, 
a w przypadkach, w których jest to uzasadnione, umożliwienia wprowadzenia i stosowania 
środków harmonizujących. 

Po pierwsze, jeśli chodzi o programy dotyczące polityki w zakresie widma radiowego, 
sprawozdawca stwierdza także, że programy te powinny określać kierunki i cele tej polityki 
w zakresie planowania strategicznego, koordynacji i harmonizacji gospodarki widmem 
radiowym we Wspólnocie, odpierając zarzuty, że Parlament Europejski chce zarządzać 

                                               
1 Rada Europejska zgromadzona w dniach 11–12 grudnia zaapelowała, w ramach europejskiego planu naprawy 
gospodarczej, o podejmowanie inicjatyw prawodawczych niezbędnych do rozwoju szerokopasmowego dostępu 
do Internetu, w tym na obszarach o słabo rozbudowanej infrastrukturze i o wysokich kosztach jej utrzymania, 
gdzie świadczenie usług na zasadach rynkowych nie jest opłacalne.
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sprawami widma na poziomie wysokiego uszczegółowienia. Po drugie, przenosi środki 
wykonawcze w zakresie harmonizacji przewidziane w art. 9c do niniejszego artykułu,
umożliwiając w przyszłości zastosowanie środków harmonizujących w tej dziedzinie 
z zachowaniem procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, pod warunkiem, że Parlament 
Europejski i Rada osiągną porozumienie dzięki programom dotyczącym polityki w zakresie 
widma radiowego. Związane z tym skreślenie art. 9c (środki harmonizujące zarządzanie 
częstotliwościami radiowymi) zostaje przyjęte jako jeden z elementów tego kompromisowego 
rozwiązania.

Równocześnie przywrócony zostaje Komitet ds. polityki w zakresie widma radiowego – do 
czasu otrzymania przez Parlament od Komisji Europejskiej odpowiednich gwarancji, że 
Zespół ds. Polityki Widma Radiowego (RSPG) zostanie odpowiednio rozszerzony, tak aby 
był w stanie wypełniać zadania związane z programami dotyczącymi polityki w zakresie 
widma radiowego.

Jeśli chodzi o odniesienia do Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), odnośne 
poprawki mają na celu doprowadzenie do porozumienia pomiędzy Radą i Parlamentem 
poprzez wyraźne stwierdzenie, że państwa członkowskie mogą wprowadzać odstępstwa od 
zasady niepreferowania żadnej usługi w celu spełnienia wymogu określonego w przepisach 
ITU dotyczących łączności radiowej (np. w celu uniknięcia problemów związanych z 
zakłóceniami z sąsiednich krajów). Zgodność środków przyjętych na podstawie tego artykułu 
i międzynarodowych organizacji ds. widma radiowego podkreślona została w szczególności 
w odnośnym motywie.

Odniesienie do krajowych tabel przeznaczeń częstotliwości zostało odrzucone na rzecz 
podniesienia kwestii niektórych ograniczeń stosowanych „przez państwa członkowskie”, co 
w praktyce daje państwom członkowskim większą swobodę ruchu. 

Brzmienie art. 5 (dyrektywa o zezwoleniach) zostało zmienione w celu osiągnięcia 
równowagi pomiędzy koniecznością zapewnienia elastyczności drogą zezwoleń ogólnych 
a czystym pragmatyzmem zezwoleń szczegółowych, co w praktyce stanowiło dotychczas 
nadrzędną zasadę.

„Współregulacja”

Sprawozdawca zachowuje ogólną wymowę wypracowanej podczas pierwszego czytania 
propozycji Parlamentu w sprawie art. 7 i 7a (konstruktywny proces, wiążący wynik), 
a jednocześnie bierze pod uwagę krytykę prawną (a zwłaszcza potencjalny brak zgodności 
z zasadami wynikającymi z wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Meroni v. Wysoka 
Władza EWWiS). Ta nowa propozycja oparta jest na zmienionym wniosku Komisji 
Europejskiej, ale w przypadkach braku porozumienia pomiędzy Komisją Europejską 
i Organem Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (BERT) wymaga zastosowania 
procedury komitologii. Ponadto wzmocnione zostały niektóre elementy dotyczące 
wykonalności (odpowiedni termin na ponowne zgłoszenie itp.).

Kluczowe, pozostające do rozstrzygnięcia kwestie, do których wrócił sprawozdawca
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Przywrócone zostało brzmienie uzgodnione podczas pierwszego czytania, obejmującego
także pozostałe kwestie kluczowe, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte w ramach rozmów 
trójstronnych. Dotyczy to w szczególności dostępu nowej generacji, rozdziału 
funkcjonalnego, harmonizacji (niezwiązanej z przydziałem widma) oraz kwestii treści 
i „neutralności sieci”.
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