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1. EUROPEJSKI I ŚWIATOWY WYMIAR POLITYKI W ZAKRESIE WIDMA RADIOWEGO 

W niniejszym komunikacie Komisja pragnie przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie te punkty porządku obrad zbliżającej się Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 
(WRC-12), które są istotne z punktu widzenia różnych obszarów polityki Unii Europejskiej. 
Zaproponowano w nim również wspólne cele polityczne, do których osiągnięcia należy 
dążyć. 

Spójna i strategicznie ukierunkowana polityka w zakresie widma radiowego stanowi ważne 
narzędzie kształtujące fundamenty nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego i 
ułatwiające realizację różnorodnych celów politycznych. Dlatego też w Europejskiej agendzie 
cyfrowej1, stanowiącej jedną z inicjatyw przewodnich składających się na strategię „Europa 
2020”, skoordynowaną politykę w zakresie widma radiowego wskazano jako jeden z 
głównych elementów umożliwiających osiągnięcie celów wyznaczonych w odniesieniu do 
wzrostu gospodarczego i innowacji, przy czym jej bezpośrednim efektem miałoby być 
zapewnienie dostępu do szybkich łącz szerokopasmowych w całej Europie. 

Uznając wagę kwestii związanych z widmem radiowym, Parlament Europejski i Rada 
ustanowiły w dyrektywie 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej2 (zwanej dalej „dyrektywą ramową”) 
przepisy umożliwiające Komisji przedkładanie wniosków ustawodawczych dotyczących 
ustanowienia wieloletnich programów dotyczących polityki w zakresie widma radiowego, 
określających ramy rozwoju tej polityki w Unii Europejskiej3. Podejście to umacnia 
dodatkowo nowy przepis4, zgodnie z którym zarządzając częstotliwościami radiowymi, 
państwa członkowskie muszą przestrzegać regulacji radiowych ITU (Międzynarodowego 
Związku Telekomunikacyjnego), z czego jasno wynika konieczność zadbania przez UE o 
ścisłą koordynację działań w ramach międzynarodowych gremiów odpowiedzialnych za 
kwestie widma radiowego w celu obrony swoich interesów. 

Na Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych dokonuje się zmian regulacji 
radiowych, w których skodyfikowano transgraniczne aspekty wykorzystania częstotliwości, 
określając, które ich zastosowania muszą podporządkować się innym zastosowaniom przy 
„przekraczaniu” granic państwowych. Wszystkie państwa członkowskie UE są również 
członkami ITU i czynnie włączają się w dostosowanie regulacji radiowych. Unia Europejska 
posiada w ITU status „członka sektorowego”, podobny do statusu, jaki posiadają zrzeszenia 
branżowe. Najbliższa Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna odbędzie się w Genewie w 
dniach od 23 stycznia do 17 lutego 2012 r.  

W przypadku dotychczasowych konferencji Komisja przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie komunikat5 określający polityczne interesy UE w odniesieniu do 
wybranych punktów porządku obrad. 

Wykorzystując wyniki wieloletnich prac przygotowawczych, WRC-12 zakończy się 
przyjęciem zmian regulacji radiowych ITU. Na każdej Światowej Konferencji 

                                                 
1 Komunikat Komisji „Europejska agenda cyfrowa”, COM(2010) 245. 
2 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, zmieniona dyrektywą 2009/140/WE, Dz.U. L 337 z 18.12.2009. 
3 Ibidem, art. 8a ust. 3. 
4 Ibidem, art. 9 ust. 1. 
5 W odniesieniu do ostatniej z nich zob. komunikat „Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna ITU 

2007 (WRC-07)”, COM(2007) 371. 
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Radiokomunikacyjnej z konieczności może zostać rozpatrzona jedynie nieznaczna część 
regulacji radiowych, przy czym z góry określone są zakresy częstotliwości będące 
przedmiotem obrad oraz możliwe rezultaty negocjacji. Punkty porządku obrad są ustalane już 
na poprzedniej konferencji. Niektóre punkty porządku obrad są istotne z punktu widzenia 
Europejskiej agendy cyfrowej, jak np. pkt 1.17 dotyczący dywidendy cyfrowej, pkt 1.2 i 1.19 
dotyczące systemu regulacyjnego bardziej przyjaznego innowacjom oraz pkt 1.5 dotyczący 
elektronicznego gromadzenia wiadomości, ale również pozostałe punkty porządku obrad 
niosą za sobą konsekwencje. Akt końcowy zostanie podpisany przez państwa członkowskie 
UE, które złożą również wspólną deklarację do załączenia do aktu końcowego konferencji, 
stwierdzającą, że będą one stosować zmienione regulacje radiowe ITU przyjęte na konferencji 
zgodnie ze zobowiązaniami spoczywającymi na nich na mocy Traktatu o Unii Europejskiej i 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

W tym kontekście konieczne jest zmniejszenie dystansu między coraz bardziej strategicznym 
i politycznym charakterem polityki UE w zakresie widma radiowego a mającymi techniczny i 
regulacyjny charakter negocjacjami w ramach Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej, 
przy czym należy tego dokonać w pełnej świadomości faktu, że techniczne stanowiska 
naszych partnerów w negocjacjach również mogą stanowić wyraz celów politycznych bądź 
interesów polityki przemysłowej i innych. W interesie Unii Europejskiej zdecydowanie leży 
istnienie międzynarodowego systemu regulacyjnego, który sprzyja innowacjom i jest zdolny 
do ewolucji.  

2. EUROPEJSKIE PRZYGOTOWANIA DO WRC-12 

Państwa członkowskie UE prowadzą negocjacje w ramach ITU jako niezależni członkowie tej 
organizacji. W praktyce państwa członkowskie postanowiły wspólnie wypracowywać swoje 
stanowiska techniczne w ramach CEPT (Conférence Européenne des Postes et 
Télécommunications6) zanim rozpoczną negocjacje na szczeblu międzynarodowym na 
podstawie skonsolidowanych stanowisk europejskich (tzw. „wspólnych propozycji 
europejskich”). Wprawdzie CEPT skutecznie wypracowuje szczegółowe europejskie 
stanowiska negocjacyjne wymagane na potrzeby technicznej konferencji regulacyjnej jaką 
jest WRC, należy jednak przypomnieć, że państwa członkowskie są związane 
zobowiązaniami wynikającymi z traktatów UE i unijnego dorobku prawnego.  

Dlatego też wypracowywanie stanowisk technicznych w ramach CEPT musi być w trakcie 
negocjacji uzupełnione przez uwzględnienie ogólnych interesów UE. W tym celu i zgodnie z 
przepisami dyrektywy ramowej Komisja zwróciła się do Zespołu ds. Polityki Spektrum 
Radiowego (Radio Spectrum Policy Group, RSPG), wysokiej rangi gremium doradczego 
złożonego z przedstawicieli państw członkowskich, o sporządzenie opinii zawierającej 
wskazówki dla Komisji odnośnie do europejskich interesów politycznych, na które mogą 
mieć wpływ wyniki tej konferencji. Zespół wydał opinię w dniu 10 lutego 2011 r. Ponadto w 
dniu 10 czerwca 2010 r. w Brukseli odbyły się zorganizowane wspólnie przez Komisję i 
CEPT warsztaty7, w których wzięła udział znaczna liczba przedstawicieli zainteresowanych 
stron.  

                                                 
6 CEPT jest stowarzyszeniem skupiającym 48 krajowych administracji pocztowych i 

telekomunikacyjnych, prowadzącym w szczególności prace z zakresu widma radiowego. 
7 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/manage/intl/wrc/

index_en.htm#ws_wrc12. 
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Państwa członkowskie muszą przygotować skoordynowane działania i ściśle ze sobą 
współpracować w trakcie całego procesu negocjacyjnego, tak aby zapewnić podjęcie decyzji 
przyczyniających się do realizacji unijnych inicjatyw i celów politycznych.  

W związku z tym Komisja będzie wspierać koordynację koncepcji politycznych na podstawie 
celów politycznych UE zatwierdzonych przed konferencją przez Parlament Europejski i Radę, 
jak również obserwować europejski wkład w negocjacje. 

3. PROPONOWANE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POLITYKI W KONTEKŚCIE WRC-12 

Porządek obrad zawiera 25 punktów różnej wagi, poczynając od wymogów dla 
transgranicznej koordynacji w odniesieniu do dywidendy cyfrowej (pkt 1.17) poprzez 
częstotliwości na potrzeby budowy systemu Galileo (pkt 1.4 i 1.18) aż po projekt dotyczący 
balonów komunikacyjnych w górnych warstwach atmosfery (pkt 1.20). Poniżej podjęto próbę 
ustrukturyzowania punktów porządku obrad w grupy tematyczne i powiązania ich z 
odpowiednimi celami politycznymi UE, przy uwzględnieniu opinii wyrażonej przez RSPG.  

PUNKTY PORZĄDKU OBRAD I ICH ZNACZENIE DLA POLITYKI UE 

Punkt 1.17 – Dywidenda cyfrowa / Obszar polityki: Rynek wewnętrzny  

Ten punkt porządku obrad dotyczy transgranicznej koordynacji wykorzystania widma 
radiowego w górnym przedziale dywidendy cyfrowej (790–862 MHz). Jest ona szczególnie 
istotna w tych przypadkach, kiedy częstotliwości po jednej lub drugiej stronie granicy nie są 
wykorzystywane na potrzeby nadawania naziemnego, gdyż nadawanie cyfrowe korzysta już z 
ochrony na mocy porozumienia genewskiego ITU z 2006 r. W UE ten zakres częstotliwości 
został poddany harmonizacji technicznej, aby umożliwić świadczenie bezprzewodowych 
usług szerokopasmowych, i będzie on miał kluczowe znaczenie dla wprowadzenia takich 
usług w sposób oszczędny. Harmonizacja obowiązuje od momentu, w którym państwo 
członkowskie postanawia zakończyć w tym zakresie częstotliwości działalność nadawczą o 
wysokiej mocy. Odrębną propozycję dotyczącą jednolitej daty zakończenia tego procesu 
zawiera wniosek w sprawie programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego8. 
Skuteczne wykorzystanie części dywidendy cyfrowej wzdłuż wschodnich granic UE utrudnia 
wykorzystywanie w tym samym zakresie po drugiej stronie granicy przestarzałego systemu 
nawigacji lotniczej. Cykl życia tego systemu dobiega jednak właśnie końca, w związku z 
czym UE powinna dążyć do ustanowienia sprawiedliwych warunków współistnienia 
przyszłych sposobów wykorzystania widma radiowego po obu stronach granicy, 
umożliwiając pełne wykorzystanie zakresu 790–862 MHz na potrzeby bezprzewodowych 
usług szerokopasmowych w całej UE. 

                                                 
8 Objęty niezakończoną jeszcze zwykłą procedurą ustawodawczą. 
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Cel polityczny UE 

UE powinna poprzeć przepisy regulacyjne służące zrównoważonemu współistnieniu wzdłuż 
jej wschodniej granicy bezprzewodowych usług szerokopasmowych oraz stosowanych w 
coraz mniejszym stopniu systemów nawigacji lotniczej, tak by umożliwić skuteczne 
udostępnienie bezprzewodowych usług szerokopasmowych na całym terytorium UE. 
Wszystkie zobowiązania do ochrony nadawania cyfrowego zgodnie z porozumieniem 
genewskim ITU z 2006 r. powinny pozostać w mocy, na konferencji nie należy jednak 
nakładać żadnych nowych zobowiązań. 

Punkty 1.4/1.18 – System Galileo / Obszar polityki: Sieci transeuropejskie 

Program Galileo to europejska inicjatywa na rzecz stworzenia nowoczesnego, globalnego 
systemu nawigacji satelitarnej, dostarczającego wysoce precyzyjnych, gwarantowanych i 
globalnych usług związanych z określaniem położenia, nawigacją i określaniem czasu. Będzie 
on stanowił podstawę różnych elementów infrastruktury krytycznej oraz ważnych usług 
publicznych, np. w zakresie poszukiwania i ratownictwa, jak również zastosowań 
komercyjnych oraz urządzeń nawigacji satelitarnej przeznaczonych dla konsumentów. 

System Galileo będzie wykorzystywał różne zakresy częstotliwości, w związku z czym 
bezpośrednie znaczenie mają dwa punkty porządku obrad. W przypadku punktu 1.18 chodzi o 
to, by istniejącą mozaikę regionalnych – pierwotnych i wtórnych – przeznaczeń 
częstotliwości przekształcić w zharmonizowane globalne pierwotne przeznaczenie 
częstotliwości w zakresie 2483,5–2500 MHz na potrzeby systemów nawigacji satelitarnej. 
Badania wykazały, że systemy takie jak Galileo nadają się do wspólnego wykorzystania 
zakresu częstotliwości z innymi zastosowaniami, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
istniejących systemów, w tym czułych systemów radarowych objętych regulacyjną zasadą 
„niepowodowania zakłóceń i braku ochrony przed zakłóceniami”. Jeśli chodzi o zakres 
częstotliwości 5000–5030 MHz, który został już przeznaczony na potrzeby systemów 
nawigacji satelitarnej i jest wykorzystywany przez łącze „w górę” systemu Galileo, zob. pkt 
1.4 poniżej. 

Cel polityczny UE 

System Galileo to ważny europejski projekt i UE musi chronić częstotliwości niezbędne dla 
jego eksploatacji przed zakłóceniami generowanymi przez inne służby radiowe. Unia 
Europejska powinna również dążyć do przeznaczenia dodatkowego zakresu 2483,5–2500 
MHz na potrzeby przyszłych usług rozszerzonych. 

Punkty 1.4/1.7 – SESAR (europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej 
generacji) / Obszar polityki: Polityka w zakresie transportu oraz w zakresie przestrzeni 
kosmicznej 

Natężenie ruchu lotniczego w Europie należy do największych na świecie. Unijny program 
SESAR ma na celu opracowanie systemu nowej generacji na potrzeby zarządzania ruchem 
lotniczym, który pozwoliłby zapewnić bezpieczeństwo i płynność transportu lotniczego na 
całym świecie przez kolejnych 30 lat. Jeśli chodzi o widmo radiowe celem UE jest 
umożliwienie sprawnego wdrożenia systemów planowanych w ramach tego programu. 
Projekt znajduje się obecnie w fazie rozwoju, zaś jego wdrożenie powinno się rozpocząć w 
okresie 2014–2020. 
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Punkt 1.4 porządku obrad dotyczy wprowadzenia nowocześniejszych systemów łączności 
służących bezpieczeństwu lotnictwa. Chodzi przy tym o wprowadzenie przepisów 
regulacyjnych niezbędnych dla wykorzystania zakresu częstotliwości 960–1164 MHz na 
potrzeby lotnictwa. Mają one ułatwić wprowadzenie zastosowań w zarządzaniu ruchem 
lotniczym, które przetwarzają duże ilości danych, oraz umożliwić transfer informacji o 
kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Kompatybilność między takimi systemami, które 
proponuje się eksploatować w zakresie częstotliwości 960–1164 MHz, oraz systemami 
znormalizowanymi przez ICAO (Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) 
będzie musiała zostać zagwarantowana w oparciu o normy ICAO. Systemy te podobnie jak 
systemy GSM i UMTS (oraz inne planowane systemy szerokopasmowe) poniżej 960 MHz 
wymagają odpowiedniej ochrony. Limity regulacyjne dotyczące wykorzystania na potrzeby 
lotnictwa powinny również zapewnić ochronę odbiorników nawigacji satelitarnej 
działających w zakresie 1164–1215 MHz, przewidzianych w systemach GPS, Galileo i w 
rosyjskim systemie GLONASS dla zastosowań istotnych dla bezpieczeństwa.  

W sektorze transportu lotniczego trwają prace rozwojowe nad systemem bezprzewodowej 
sieci lokalnej (WLAN) w zakresie 5091–5150 MHz na potrzeby zastosowań naziemnych w 
portach lotniczych, który podlega normalizacji przez różne międzynarodowe gremia i jest 
również wspierany w ramach programu SESAR – prace nad nim powinny zakończyć się w 
roku 2013. Proponowane nowe przeznaczenie częstotliwości w zakresie 5000–5030 MHz na 
potrzeby lotnictwa wpisywałoby się w te działania. 

Jednakże przeznaczenie częstotliwości w zakresie 5000–5010 MHz na potrzeby lotnictwa 
powinno być brane pod uwagę tylko wówczas, jeżeli zapotrzebowanie tych systemów na 
częstotliwości nie może zostać zaspokojone w zakresie 5091–5150 MHz, a także pod 
warunkiem wykluczenia szkodliwych zakłóceń dla systemu Galileo w zakresie 5000–5030 
MHz (w szczególności dla mającego krytyczne znaczenie łącza „w górę” tego systemu) oraz 
dla służby radioastronomicznej w zakresie 4990–5000 MHz. Celem ochrony sygnałów 
skierowanych do przyszłych odbiorników systemu Galileo nie należy proponować żadnych 
nowych przeznaczeń częstotliwości na potrzeby lotnictwa w zakresie 5010–5030 MHz, jeżeli 
przeprowadzone badania wykazują, że nie jest możliwe osiągnięcie kompatybilności.  

Punkt 1.7 porządku obrad dotyczy obecnego i planowanego wykorzystania służb 
satelitarnych, w szczególności potrzeby współużytkowania zakresów częstotliwości 1525–
1559 oraz 1626,5–1660,5 MHz w sposób przejrzysty i zrównoważony celem zapewnienia ich 
długoterminowej dostępności na potrzeby służby satelitarnej lotniczej. 

Cel polityczny UE 

Na genewskiej konferencji UE powinna dążyć do utrzymania możliwości opracowania i 
wdrożenia przez Europę najlepszego możliwego systemu w przejrzysty i skuteczny sposób. 
Ten sam cel powinien przyświecać unijnej polityce w odniesieniu do punktu 1.7 porządku 
obrad jeśli chodzi o wykorzystanie satelitów przez system SESAR i zadbanie o to, by element 
satelitarny systemu SESAR mógł być wykorzystywany stosownie do jego celów. 

Punkty 1.7/1.13/1.25/7 – Satelity telekomunikacyjne / Obszar polityki: Rynek 
wewnętrzny i polityka w zakresie przestrzeni kosmicznej 

Europejskie przedsiębiorstwa należą do światowej czołówki dostawców usług łączności 
satelitarnej: radiodyfuzja, stałe służby satelitarne i ruchome służby satelitarne odgrywają 
istotną rolę przy świadczeniu usług w wielu obszarach naszej gospodarki i naszego 
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społeczeństwa. Konieczne jest zadbanie o to, by służby te w dalszym ciągu dysponowały 
odpowiednimi możliwościami, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego wykorzystania 
widma radiowego.  

Cel polityczny UE 

UE powinna sprzeciwić się wszelkim próbom podziału zakresu częstotliwości 21,4–22 GHz i 
związanych z nim pozycji orbitalnych na krajowe przydziały częstotliwości dla państw 
członkowskich ITU, co prowadziłoby do ograniczenia możliwości ich wykorzystania. Jak 
wspomniano powyżej, UE powinna bronić stanowiska, które zapewnia ruchomym służbom 
satelitarnym częstotliwości radiowe niezbędne dla zapewnienia usług na potrzeby zarządzania 
ruchem lotniczym w Europie. 

Punkt 1.3 – Bezzałogowe systemy latające (Unmanned Aerial Systems, UAS) 

Nawet jeśli lepiej znane mogą być zastosowania militarne, ITU zajmuje się również 
wykorzystaniem bezzałogowych systemów latających w niezarezerwowanej przestrzeni 
powietrznej, tj. tam, gdzie załogowe i bezzałogowe statki powietrzne mogą być 
eksploatowane jednocześnie. Bezzałogowe systemy latające mogą pełnić ważne cywilne i 
publiczne funkcje ochronne: mogą one odgrywać istotną rolę w takich obszarach jak gaszenie 
pożarów, monitorowanie rolnictwa, ochrona granic i wybrzeży, jak również mogą być 
przydatne w działaniach pomocowych na całym świecie (identyfikacja przepływów 
migracyjnych w przypadkach suszy i powodzi). Ponieważ dla pełnienia tych funkcji 
bezzałogowe systemy latające muszą korzystać z tej samej przestrzeni powietrznej co zwykłe 
statki powietrzne, istotne jest, by mogły być one eksploatowane w sposób bezpieczny i w 
pełnej zgodności z zasadami zarządzania ruchem lotniczym. Istnieją jednak obawy, że 
wykorzystanie niektórych częstotliwości rozważanych dla naziemnych elementów 
bezzałogowych systemów latających mogłoby uniemożliwić powszechne wdrożenie 
przyszłych odbiorników systemu Galileo w zakresie 5010–5030 MHz lub, co gorsza, zakłócać 
działanie mającego krytyczne znaczenie łącza „w górę” systemu Galileo w zakresie 5000–
5010 MHz.  

Cel polityczny UE 

Unia Europejska powinna poprzeć wskazanie częstotliwości wymaganych dla bezpiecznej 
eksploatacji bezzałogowych systemów latających w niezarezerwowanej przestrzeni 
powietrznej. Z punktu widzenia UE należałoby zatem preferować dla bezzałogowych 
systemów latających częstotliwości poza zakresem 5000–5030 MHz. 

Punkt 1.2 – Elastyczność międzynarodowego systemu regulacyjnego / Obszar polityki: 
Rynek wewnętrzny; punkt 1.19 – Programowalne i kognitywne technologie radiowe / 
Obszar polityki: Rynek wewnętrzny 

Decyzje podejmowane w ramach Światowych Konferencji Radiokomunikacyjnych mogą 
wywierać skutki w bardzo długim okresie. Jeżeli międzynarodowy system regulacyjny stanie 
się zbyt sztywny, może to mieć negatywny wpływ na możliwości wprowadzenia przez 
Europę nowych, innowacyjnych usług oraz elastycznych systemów udzielania zezwoleń, 
takich jak np. współużytkowanie. Unia Europejska należy do pionierów jeśli chodzi o 
modernizację zarządzania częstotliwościami, w związku z czym jeśli regulacje ITU mają 
mieć przyszłościowy charakter, istotne jest, by jeśli tylko to możliwe zawierały one elementy 
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elastyczności, pozwalając przykładowo na połączenie sieci stacjonarnych i ruchomych w 
systemach komórkowych.  

Programowalne technologie radiowe, w przypadku których nadajnik radiowy jest w stanie 
zmienić charakterystykę swojego sygnału przy pomocy oprogramowania, muszą spełniać 
przepisy dotyczące służby i zakresu częstotliwości, w ramach których są eksploatowane. 
Wydaje się, że istnieje zgoda co do tego, że zarządzanie tą kwestią nie wymaga ustanowienia 
przepisów regulacyjnych na poziomie globalnym. W przypadku kognitywnych systemów 
radiowych (które są w stanie identyfikować chwilowo niewykorzystywane częstotliwości 
przeznaczone do innych zastosowań i okazjonalnie wykorzystywać je przy pomocy 
programowalnych technologii radiowych) sprawa jest bardziej skomplikowana i ich 
ewentualne wykorzystanie budzi wątpliwości co do możliwości rzeczywistego uniknięcia 
zakłóceń. Wprawdzie ważne jest dopuszczenie wdrożenia tego rodzaju technologii, jednak 
wprowadzenie kognitywnych systemów radiowych nie może prowadzić do nadmiernego 
zakłócenia pierwotnych sposobów wykorzystania widma radiowego. Regulacje radiowe nie 
wydają się być właściwym instrumentem pozwalającym rozwiać te wątpliwości.  

Cel polityczny UE w odniesieniu do obydwu punktów 

Unia powinna zachować możliwość modernizacji systemu zarządzania częstotliwościami w 
Europie i zachęcać ITU do podjęcia prac nad bardziej elastycznymi koncepcjami. W 
odniesieniu do programowalnych i kognitywnych systemów radiowych nie ma potrzeby 
dokonywania zmian w regulacjach radiowych. 

Punkt 1.22 – Emisje z urządzeń bliskiego zasięgu / Obszar polityki: Rynek wewnętrzny 

Wiele zakresów częstotliwości wykorzystywanych przez urządzenia bliskiego zasięgu 
(nadajniki o zasięgu mierzonym w metrach raczej niż w kilometrach) jest w Unii Europejskiej 
zharmonizowanych. Urządzenia te należą do wielu różnych kategorii, poczynając od 
centralnych zamków w samochodach, a kończąc na skomplikowanym sprzęcie medycznym. 
Łącznie mają one wielkie znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa w UE. Ze względu na 
swój charakter urządzenia te mają jedynie niewielki potencjał w zakresie wywoływania 
zakłóceń w skali transgranicznej i regulacje radiowe nie wydają się być właściwym 
instrumentem do uregulowania ewentualnych problemów związanych z zakłóceniami, 
których źródłem może być import urządzeń niepodlegających regulacjom.  

Cel polityczny UE 

Biorąc pod uwagę ograniczone skutki transgraniczne oraz fakt, że przepisy unijne zapewniają 
wystarczającą elastyczność przy określaniu parametrów urządzeń bliskiego zasięgu, UE 
powinna sprzeciwić się wprowadzeniu do regulacji radiowych dodatkowych ograniczeń w 
odniesieniu do tych urządzeń. Unia powinna zachęcać do podobnego wykorzystania 
częstotliwości przez innych członków ITU spoza UE, tak by zwiększyć istniejące korzyści 
skali. 

Punkty porządku obrad dotyczące badań naukowych i przeciwdziałania zmianie 
klimatu 

Szereg punktów porządku obrad ma znaczenie z punktu widzenia unijnej polityki w zakresie 
badań naukowych oraz przeciwdziałania zmianie klimatu, a mianowicie: punkt 1.6 dotyczący 
służb biernych w zakresie 275–3000 GHz; punkt 1.11 dotyczący badań przestrzeni 
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kosmicznej w zakresie 22,55–23,15 GHz; punkt 1.12 dotyczący służby badań przestrzeni 
kosmicznej w paśmie 37 GHz; punkt 1.16 dotyczący wykrywania wyładowań 
atmosferycznych; punkt 1.24 dotyczący satelitów meteorologicznych; oraz punkt 1.15 
dotyczący radarów oceanograficznych w zakresie 3–50 MHz.  

Częstotliwości będące przedmiotem punktu 1.6 porządku obrad znajdują się powyżej 
częstotliwości wykorzystywanych do celów łączności i są zasadniczo uważane za 
przeznaczone do celów badań naukowych. Służby bierne wspomniane w punktach 1.6 i 1.24 
mogą być wykorzystywane do celów takich jak obserwacja Ziemi, która odgrywa istotną rolę 
w naszych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i zapewnienia 
bezpieczeństwa obywateli, w szczególności w ramach unijnego projektu GMES. 
Częstotliwości te są zazwyczaj bardzo wrażliwe na obecność innych sposobów wykorzystania 
widma radiowego i mogą wymagać szczególnej ochrony przed zakłóceniami z ich strony. 
Służby wymienione w innych punktach porządku obrad są wprawdzie mniej wrażliwe, będą 
jednak wymagały odpowiedniej ochrony przed zakłóceniami ze strony innych użytkowników 
częstotliwości. 

Genewska konferencja może również przyczynić się do lepszego zrozumienia tych potrzeb 
przez naszych partnerów w negocjacjach, tak by lepiej zdawano sobie sprawę z korzyści, 
jakie również w krajach pozaeuropejskich przynoszą przedmiotowe służby, które są również 
ważne w takich obszarach jak prognozowanie pogody oraz prognozowanie i łagodzenie 
skutków klęsk żywiołowych. 

Cel polityczny UE 

Unia Europejska powinna działać na rzecz wymaganych nowych przeznaczeń częstotliwości 
oraz ochrony służb naukowych w odpowiednich zakresach częstotliwości. Ochronie powinny 
w szczególności podlegać służby wnoszące wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu i 
zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. 

Punkt 1.5 – Zakresy synchronizacji w przypadku elektronicznego gromadzenia 
wiadomości 

Dostępność częstotliwości na potrzeby gromadzenia wiadomości o aktualnych wydarzeniach, 
niezależnie od tego, gdzie i kiedy jest ona niezbędna, stanowi istotny cel sam w sobie. 
Wymóg ten jest jednak w dużym stopniu uzależniony od miejsca i czasu, w związku z czym 
Komisja przyłącza się do opinii wyrażonej przez Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego, że 
zalecenie ITU-R wymieniające możliwe zakresy synchronizacji zapewniłoby producentom 
niezbędne wskazówki, a podmiotom zarządzającym widmem radiowym dawałoby 
jednocześnie konieczny stopień elastyczności, pozwalający na udostępnienie częstotliwości w 
krótkim terminie, tak więc nie jest konieczne przeznaczenie częstotliwości przez Światową 
Konferencję Radiokomunikacyjną. 

Cel polityczny UE 

UE powinna opowiedzieć się za niedokonywaniem zmian regulacji radiowych w tym punkcie 
porządku obrad, a jednocześnie popierać prace ITU-R nad określeniem zakresów 
synchronizacji w drodze zalecenia ITU-R, co de facto doprowadzi do zwiększenia 
harmonizacji. 
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W przypadku poniższych punktów porządku obrad wyniki negocjacji będą miały niewielki 
wpływ na ogólne cele polityczne. 

Punkt 1.9 – Służba ruchoma morska; punkt 1.10 – Systemy bezpieczeństwa dla statków i 
portów 

Te dwa punkty porządku obrad dotyczą zmiany rozkładu kanałów dla istniejących służb 
morskich celem wprowadzenia nowej techniki cyfrowej. Oznacza to aktualizację światowego 
systemu regulacyjnego celem uwzględnienia zachodzących już zmian. 

Punkt 1.23 – Służba amatorska; punkt 1.20 – Stacje na dużych wysokościach 

Nie dotyczy interesów UE. 

Punkt 1.21 – Radary w zakresie 15,4–15,7 GHz 

Jest to zakres bezpośrednio sąsiadujący z zakresami wykorzystywanymi przez ważne służby 
radioastronomiczne, tak więc wszelkie zmiany wykorzystania będą musiały zostać starannie 
rozważone. Badania rozpoczęte przed konferencją nadal trwają.  

Punkt 8.2 – Porządek obrad kolejnej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 

Na każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej ustala się porządek obrad następnej 
konferencji. Ma to wielkie znaczenie dla polityki UE, w szczególności dla polityki w zakresie 
łączy szerokopasmowych. W interesie Unii leży udzielenie poparcia na przyszłych 
konferencjach radiokomunikacyjnych tym inicjatywom, które bezpośrednio dotyczą 
poszczególnych obszarów polityki unijnej. 

W ramach przygotowań do kolejnej konferencji (WRC-15) Komisja będzie współpracować ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu określenia przyszłego zapotrzebowania na 
częstotliwości w tych obszarach polityki, tak by w trakcie konferencji wystąpić z 
odpowiednimi inicjatywami. 

Zdaniem Komisji punkt porządku obrad dotyczący bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych nie powinien się ograniczać do konkretnego zakresu częstotliwości. 
Koncepcja przyjęta przez UE w odniesieniu do WRC-15 powinna być oparta na starannej 
ocenie wydajności, z jaką branża bezprzewodowych usług szerokopasmowych wykorzystuje 
znaczne ilości częstotliwości, które zostały jej udostępnione na mocy przepisów UE, jak 
również na ocenie stosunku między społeczną i gospodarczą wartością usług oferowanych 
obecnie w tych zakresach widma radiowego a zajmowanymi przez nie częstotliwościami. W 
tym kontekście istotne znaczenie będzie miał wykaz zaplanowany w ramach programu 
dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego, gdyż pozwoli on wyjaśnić sposoby 
wykorzystania częstotliwości wykraczające poza usługi łączności elektronicznej. 

Cel polityczny UE 

Porządek obrad kolejnej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC-15), który 
zostanie ustalony w roku 2012, powinien uwzględniać ewentualne zapotrzebowanie na 
częstotliwości wynikające z istotnych obszarów polityki UE. W szczególności powinien on 
zawierać punkt umożliwiający zajęcie się kwestią ewentualnych ograniczeń przepustowości, 
które mogą wystąpić przy świadczeniu bezprzewodowych usług szerokopasmowych zgodnie 
z celami Europejskiej agendy cyfrowej. 
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4. SPÓJNE DZIAŁANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I UE 

Częstotliwości radiowe mają wyraźny wymiar polityczny w kontekście unijnym, gdyż mają 
one wpływ nie tylko ogólnie na rynek wewnętrzny, ale również na takie obszary jak badania 
naukowe, transport, zmiana klimatu i sieci transeuropejskie, które podlegają dzielonym lub 
wspólnym kompetencjom. We wszystkich tych obszarach mogą jednak wystąpić sytuacje, w 
których Unia posiada wyłączne kompetencje, w szczególności gdy w grę wchodzą wspólne 
przepisy, co może mieć miejsce w przedmiotowym przypadku ze względu na wiążący 
charakter regulacji radiowych. W przypadku konferencji genewskiej mogłoby to dotyczyć co 
najmniej dwóch punktów porządku obrad, a mianowicie punktu 1.17 dotyczącego dywidendy 
cyfrowej oraz punktu 1.22 dotyczącego urządzeń bliskiego zasięgu, jako że w odniesieniu do 
powiązanych z tymi punktami zakresów częstotliwości istnieją już obowiązujące przepisy 
unijne i zmiany regulacji radiowych mogą mieć bezpośredni wpływ na ich zakres. 
Niezależnie od tego również zasadniczo potrzebne jest skoordynowane podejście, tak by 
zapewnić jednolite, uzgodnione i skuteczne działanie Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich we wszystkich kwestiach i w odniesieniu do wszystkich punktów porządku 
obrad, które mogą dotyczyć interesów UE. 

Z tej perspektywy konieczne jest zagwarantowanie, by w trakcie konferencji genewskiej 
uzgodnione cele polityczne były popierane i bronione przez biorące udział w konferencji 
państwa członkowskie, działające w razie potrzeby w imieniu UE. W tym celu, oraz biorąc 
pod uwagę obecny status UE w ITU, rozwiązanie mogłoby polegać na tym, że państwo 
członkowskie sprawujące prezydencję Rady przejęłoby na konferencji koordynację 
odpowiednich punktów porządku obrad w ścisłej współpracy z Komisją, a jego przedstawiciel 
występowałby w razie potrzeby w imieniu Unii. Ten sposób postępowania pozostawałby bez 
uszczerbku dla możliwości przedstawienia przez Komisję Radzie, jeśli byłoby to konieczne i 
właściwe, wniosku mającego na celu określenie stanowiska, jakie miałoby zostać zajęte w 
imieniu UE, zgodnie z art. 218 ust. 9 TFUE. 

Na późniejszym etapie można by również rozważyć weryfikację statusu i roli Unii 
Europejskiej w ITU. Mogłoby to stanowić kwestię do rozważenia na najbliższej Konferencji 
Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, zaplanowanej na rok 
2014. 

5. WNIOSEK  

Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o zatwierdzenie wspólnych celów 
politycznych UE określonych w niniejszym komunikacie, które mają zostać osiągnięte na 
Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej planowanej na rok 2012.  

 


