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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. W postaci wniosku w sprawie decyzji Komisja Europejska po raz pierwszy proponuje 
ogólnoeuropejski program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego (w skrócie: 
program RSPP) w celu strategicznego planowania i harmonizacji wykorzystania 
częstotliwości radiowych w UE.

2. W pierwszej kolejności chodzi tu o poszerzenie zakresu częstotliwości dla celów
bezprzewodowej transmisji szerokopasmowej, aby zrealizować cel określony w agendzie 
cyfrowej polegający na tym, że do 2020 r. wszyscy obywatele UE uzyskają dostęp do 
usług szerokopasmowych o prędkości przesyłu danych wynoszącej co najmniej 30 MB/s.

3. Częstotliwości radiowe stanowią dobro publiczne i należą do grupy niezwykle szczupłych 
zasobów. Nie można bez nich wypełniać rozlicznych zadań społecznych, kulturalnych, 
socjalnych i gospodarczych. W ramach przeglądu ram legislacyjnych w zakresie 
komunikacji elektronicznej (przegląd telekomunikacyjny 2009) Komisja została 
zobowiązana do jednakowego i odpowiedniego uwzględnienia tych aspektów w ramach 
zarządzania częstotliwościami.  Tak więc wytyczne pakietu telekomunikacyjnego 
stanowią nieodzowną podstawę programu dotyczącego polityki w zakresie widma 
radiowego. Należy wobec tego zadbać o to, aby program ten w żadnym wypadku nie 
wykraczał poza wspomniane ramy prawne i był całkowicie zgodny z określonymi w nich 
zasadami.

4. W szczególności należy zadbać o to, aby:

(a) program RSPP stwarzał korzystne możliwości rozwoju cyfrowego radia naziemnego i 
telewizji hybrydowej; rozpowszechnianie programów niekodowanych w standardzie 
dvb-t lub dvb-t2 stało się w Europie niezbędnym filarem pluralizmu środków 
masowego przekazu; ponadto nadawanie naziemne jest jedynym niewłasnościowym 
systemem emisji programów radiowych dostępnym dla wszystkich użytkowników w 
równej mierze i na zasadzie równouprawnienia; bezzakłóceniowe współistnienie 
telefonii komórkowej i działalności nadawczej w odpowiednich pasmach 
częstotliwości należy zagwarantować zwłaszcza tam, gdzie urządzenia odbiorcze 
pracujące w różnych standardach mogą znaleźć się w niewielkiej odległości od siebie; 
radiofonia naziemna wciąż stanowi jedyną sensowną z ekonomicznego punktu 
widzenia drogę transmisji w przypadku przenośnego i mobilnego, a więc 
przyszłościowego radia cyfrowego i takiejże telewizji cyfrowej;

(b) umożliwić wydajne użytkowanie dostępnych częstotliwości; w tym celu potrzebna jest 
regularna ocena wykorzystania częstotliwości; zgodnie z pakietem 
telekomunikacyjnym zadanie to spoczywa na państwach członkowskich; na szczeblu 
europejskim powinny być podejmowane co najwyżej działania koordynacyjne;

(c) jak najrzadziej dochodziło do zakłóceń oraz interferencji z powodu nowego przydziału 
częstotliwości; 
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(d) środki wyrównawcze z tytułu inwestycji poczynionych w związku z wcześniej 
wykorzystywanym pasmem częstotliwości (np. dvb-t) lub inwestycji niezbędnych z 
powodu ponownego rozdziału częstotliwości (np. programy i imprezy specjalne –
PMSE) miały charakter obowiązkowy.

5. Częstotliwości radiowe służą zaspokajaniu najróżniejszych interesów publicznych w 
państwach członkowskich. W bardzo wielu przypadkach należy przy tym zwracać uwagę 
na specyfikę krajową i regionalną. Rodzą się wątpliwości, czy UE jest w stanie godzić te 
interesy równie dobrze i skutecznie jak państwa członkowskie. Z tego też powodu (jak 
również z uwagi na podział kompetencji przedstawiony w ramowych wytycznych 
zawartych w art. 9 ust. 1) odrzuca się nadrzędne planowanie w zakresie przydziału 
częstotliwości i zarządzanie widmem radiowym na szczeblu europejskim. Z równie dużą 
dozą sceptycyzmu należy się również odnieść do przyznania Komisji kompetencji w 
zakresie międzynarodowych negocjacji. Pożądana wydaje się natomiast rola UE jako ciała 
koordynującego, uzupełniającego i wspierającego państwa członkowskie.

6. W dalszym ciągu należy unikać przedwczesnych decyzji w zakresie rozdziału 
częstotliwości oraz dzięki odpowiednim środkom zadbać o to, aby na ponownie 
przydzielanych częstotliwościach w oparciu o wystarczająco pewne dane naukowe 
znalazły zastosowanie platformy nadawcze gwarantujące jak najlepszą jakość usług i jak 
najniższe koszty dystrybucji. Już teraz na przykład wiadomo, że standard LTE nie jest 
wydajniejszy od standardu dvb-t2.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 8a ust. 3 dyrektywy
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa) stanowi, że Komisja może 
przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski ustawodawcze dotyczące 
ustanowienia wieloletnich programów 

(1) Artykuł 8a ust. 3 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/21/WE z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa), 
zmienionej dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 
25 listopada 2009 r., stanowi, że Komisja 
może przedkładać Parlamentowi 
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dotyczących polityki w zakresie widma 
radiowego określających kierunki i cele 
polityki w zakresie planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma radiowego zgodnie z 
przepisami dyrektyw mających 
zastosowanie wobec sieci i usług łączności 
elektronicznej. Takie kierunki i cele 
polityki powinny dotyczyć dostępności i 
efektywnego wykorzystania widma 
niezbędnego dla utworzenia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Niniejsza decyzja nie narusza przepisów 
obowiązujących aktów prawnych UE, w 
szczególności dyrektywy 1999/5/WE i 
dyrektyw 2002/20/WE i 2002/21/WE oraz 
decyzji nr 676/2002/WE. Niniejsza decyzja 
nie narusza środków podjętych na 
poziomie krajowym, zgodnie z prawem 
unijnym, w szczególności odnoszących się 
do regulacji treści i polityki 
audiowizualnej oraz nie narusza prawa 
państw członkowskich do organizowania i 
używania swojego widma radiowego do 
celów zachowania porządku i 
bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności.

Europejskiemu i Radzie wnioski 
ustawodawcze dotyczące ustanowienia 
wieloletnich programów dotyczących 
polityki w zakresie widma radiowego,
określających kierunki i cele polityki w 
zakresie planowania strategicznego i 
harmonizacji wykorzystania widma 
radiowego zgodnie z przepisami dyrektyw,
mających zastosowanie wobec sieci i usług 
łączności elektronicznej. Takie kierunki i 
cele polityki powinny dotyczyć 
dostępności i efektywnego wykorzystania 
widma niezbędnego dla utworzenia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Ponadto ze względu na dostrzeżone realne 
zagrożenie wystąpienie zakłóceń w 
ogólnym odbiorze transmisji 
audiowizualnych, czy to analogowych, czy 
też innych, taka polityka i rynek, którego 
dotyczy, musi zadbać o zdecydowaną 
ochronę praw konsumentów i 
udostępnienie opinii publicznej 
odpowiednich informacji na temat 
planowanych zmian.

1 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Widmo radiowe stanowi podstawowy 
zasób dla kluczowych sektorów i usług, w 
tym dla mobilnego, bezprzewodowego
internetu szerokopasmowego i łączności 
satelitarnej, transmisji telewizyjnych i 
radiowych, transportu, radiolokacji, a także 
urządzeń takich jak alarmy, piloty, aparaty 
słuchowe, mikrofony i urządzenia 

(2) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym o dużej wartości społecznej, 
kulturowej, socjalnej i gospodarczej. 
Stanowi ono podstawowy zasób dla 
kluczowych sektorów i usług, w tym dla 
mobilnego, bezprzewodowego Internetu
szerokopasmowego i łączności satelitarnej, 
transmisji telewizyjnych i radiowych, 
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medyczne. Wspomaga ono takie służby 
publiczne jak służby bezpieczeństwa, w 
tym służby ochrony ludności, oraz
działalność naukową, w tym meteorologię, 
obserwacje Ziemi, radioastronomię i 
badania przestrzeni kosmicznej. Środki 
regulacyjne dotyczące widma radiowego 
mają zatem skutki dotyczące gospodarki, 
bezpieczeństwa, służby zdrowia, interesu 
publicznego, kultury, nauki, 
społeczeństwa, ochrony środowiska i 
techniki.

transportu, radiolokacji, a także urządzeń 
takich jak alarmy, piloty, aparaty 
słuchowe, mikrofony bezprzewodowe i 
urządzenia medyczne. Wspomaga ono 
takie służby publiczne, jak służby 
bezpieczeństwa, w tym służby ochrony 
ludności, ułatwianie kontaktów między 
obywatelami a państwem dzięki 
wykorzystaniu narzędzi elektronicznych w 
administracji, a także działalność 
naukową, w tym meteorologię, obserwacje 
Ziemi, radioastronomię i badania 
przestrzeni kosmicznej. Środki regulacyjne 
dotyczące widma radiowego mają zatem 
skutki dotyczące gospodarki, 
bezpieczeństwa, służby zdrowia, interesu 
publicznego, kultury, nauki, 
społeczeństwa, ochrony środowiska i 
techniki.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Planowanie strategiczne i harmonizacja 
widma radiowego na poziomie unijnym 
powinny wspomagać jednolity rynek usług 
i urządzeń bezprzewodowej łączności
elektronicznej oraz inne dziedziny polityki 
unijnej, dla których potrzebne jest 
wykorzystanie widma radiowego, a co za 
tym idzie, tworzyć nowe możliwości w 
zakresie innowacji i przyczyniać się do 
poprawy sytuacji gospodarczej i integracji 
społecznej w całej Unii, a jednocześnie 
zachowywać istotną wartość społeczną, 
kulturową i gospodarczą widma 
radiowego. W tym celu Unia potrzebuje 
programu dotyczącego polityki 
obejmującego rynek wewnętrzny we 
wszystkich obszarach polityki Unii, w 
których wykorzystuje się widmo radiowe, 
takich jaki łączność elektroniczna, badania 

(3) Planowanie strategiczne i harmonizacja 
widma radiowego na poziomie unijnym 
powinny wspomagać jednolity rynek usług 
i urządzeń bezprzewodowej łączności 
elektronicznej oraz inne dziedziny polityki 
unijnej, dla których potrzebne jest 
wykorzystanie widma radiowego, a co za 
tym idzie, tworzyć nowe możliwości w 
zakresie innowacji i przyczyniać się do 
poprawy sytuacji gospodarczej i integracji 
społecznej w całej Unii, a jednocześnie 
zachowywać istotną wartość społeczną, 
kulturową i gospodarczą widma 
radiowego. W tym celu Unia Europejska
potrzebuje programu dotyczącego polityki 
obejmującego rynek wewnętrzny we 
wszystkich obszarach polityki Unii, w 
których wykorzystuje się widmo radiowe, 
takich jak łączność elektroniczna, badania i 
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i rozwój, transport i energetyka. rozwój, transport, kultura i energetyka.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W pierwszym programie należy 
określić zasady przewodnie oraz cele dla 
państw członkowskich i instytucji unijnych 
do 2015 r., a także sformułować inicjatywy 
wykonawcze. Chociaż zarządzanie
widmem radiowym należy w dużym 
stopniu do kompetencji krajowych, to 
należy je prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami unijnymi i 
uwzględniać działania mające na celu 
realizacje polityki unijnej.

(5) W pierwszym programie należy 
określić zasady przewodnie oraz cele dla 
państw członkowskich i instytucji unijnych 
do 2015 r., a także sformułować inicjatywy 
wykonawcze. Zarządzanie widmem 
radiowym wchodzi w zakres kompetencji 
krajowych oraz musi być zgodne z 
obowiązującymi przepisami UE i 
umożliwiać przyjmowanie środków 
służących realizacji polityki unijnej w 
zakresie widma radiowego. Zgodnie z art. 
8a ust. 1 dyrektywy ramowej państwa 
członkowskie współpracują między sobą 
oraz z Komisją Europejską w ramach 
strategicznego planowania, koordynacji i 
harmonizacji wykorzystania widma 
radiowego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W programie należy również 
uwzględnić decyzję nr 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie ram 
regulacyjnych polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o 
spektrum radiowym) oraz techniczną 
wiedzę ekspercką Europejskiej Konferencji 
Administracji Pocztowych i 
Telekomunikacyjnych (CEPT), tak aby 
uzgodnioną przez Parlament i Radę
politykę unijną w dziedzinach zależnych 
od widma radiowego można było

(6) W programie należy również 
uwzględnić decyzję nr 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie ram 
regulacyjnych polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o 
spektrum radiowym) oraz techniczną 
wiedzę ekspercką Europejskiej Konferencji 
Administracji Pocztowych i 
Telekomunikacyjnych (CEPT). 
Uzgodnione przez Parlament i Radę unijne 
strategie polityczne w dziedzinach 
zależnych od widma radiowego można 
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realizować przy pomocy technicznych 
środków wykonawczych, z 
uwzględnieniem faktu, iż takie środki 
można podejmować w każdym przypadku 
wystąpienia konieczności realizacji 
obecnej polityki unijnej.

realizować przy pomocy technicznych 
środków wykonawczych. Podstawą tych 
środków muszą być kierunki i cele polityki 
UE w zakresie widma, zapisane w art. 8a 
dyrektywy ramowej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Odsprzedaż praw do widma w 
połączeniu z elastycznymi warunkami 
użytkowania powinna mieć istotny 
pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.
Zakresy częstotliwości, dla których 
wprowadzono elastyczne wykorzystania na 
podstawie przepisów unijnych, powinny 
zatem zostać wprowadzone do 
natychmiastowego obrotu na mocy 
dyrektywy ramowej. Ponadto wspólne 
zasady dotyczące formatu i zakresu takich 
praw podlegających odsprzedaży, jak 
również wspólne środki zapobiegania 
gromadzeniu widma, które może 
prowadzić do powstawania pozycji 
dominującej oraz nieuzasadnionego 
niewykorzystania nabytego widma, 
ułatwiałyby skoordynowane wprowadzenie 
przez państwa członkowskie takich 
środków oraz nabywanie praw tego typu w 
dowolnym miejscu na terenie Unii.

(8) Odsprzedaż praw do widma w 
połączeniu z elastycznymi warunkami 
użytkowania powinna mieć istotny 
pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.
Ponadto wspólne zasady dotyczące 
formatu i zakresu takich praw 
podlegających odsprzedaży, jak również 
wspólne środki zapobiegania gromadzeniu 
widma, które może prowadzić do 
powstawania pozycji dominującej oraz 
nieuzasadnionego niewykorzystania 
nabytego widma, ułatwiałyby 
skoordynowane wprowadzenie przez 
państwa członkowskie takich środków oraz 
nabywanie praw tego typu w dowolnym 
miejscu na terenie Unii.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jak podkreślono w europejskiej 
agendzie cyfrowej bezprzewodowy 

(9) Jak podkreślono w europejskiej 
agendzie cyfrowej bezprzewodowy 
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internet szerokopasmowy jest istotnym 
środkiem wzmocnienia konkurencji, 
wyboru dla konsumentów i dostępu do 
internetu w obszarach wiejskich oraz 
innych obszarach, w których 
wprowadzanie przewodowego internetu
szerokopasmowego napotyka trudności lub 
jest nieopłacalne pod względem 
ekonomicznym. Zarządzanie widmem 
może jednak mieć wpływ na konkurencję 
dzięki zmianie roli i siły podmiotów 
rynkowych, np. jeśli obecni użytkownicy 
uzyskają nadmierną przewagę 
konkurencyjną. Ograniczony dostęp do 
widma, szczególnie w przypadku, gdy 
odpowiedni zakres widma jest coraz mniej 
dostępny, może tworzyć przeszkody dla 
wprowadzania nowych usług lub aplikacji i 
utrudniać utrzymanie konkurencji oraz 
wprowadzanie innowacji. Nabycie nowych 
praw do użytkowania również poprzez 
odsprzedaż praw do widma lub inne 
transakcje pomiędzy użytkownikami oraz 
wprowadzenie nowych elastycznych 
kryteriów wykorzystania widma może 
mieć wpływ na obecną sytuację w zakresie 
konkurencji. Państwa członkowskie 
powinny zatem przedsięwziąć odpowiednie 
środki regulacyjne ex ante lub ex post
(takie jak działania w celu zmiany 
istniejących uprawnień, wprowadzenia 
zakazu dla pewnych rodzajów nabywania 
praw do widma, wprowadzenia warunków 
dotyczących przetrzymywania widma i 
jego efektywnego wykorzystania, o czym 
jest mowa w art. 9 ust. 7 dyrektywy 
ramowej, ograniczenia ilości widma dla 
każdego operatora lub unikania 
nadmiernego gromadzenia widma) w celu 
uniknięcia zakłócenia konkurencji zgodnie
z zasadami stanowiącymi podstawę art. 5 
ust. 6 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa 
o zezwoleniach) i art. 1 ust. 2 dyrektywy 
87/372/EWG (dyrektywa GSM).

Internet szerokopasmowy jest istotnym 
środkiem wzmocnienia konkurencji, 
wyboru dla konsumentów i dostępu do 
Internetu w obszarach wiejskich oraz 
innych obszarach, w których 
wprowadzanie przewodowego Internetu
szerokopasmowego napotyka trudności lub 
jest nieopłacalne pod względem 
ekonomicznym. Zarządzanie widmem 
może jednak mieć wpływ na konkurencję 
dzięki zmianie roli i siły podmiotów 
rynkowych, np. jeśli obecni użytkownicy 
uzyskają nadmierną przewagę 
konkurencyjną. Ograniczony dostęp do 
widma, szczególnie w przypadku, gdy 
odpowiedni zakres widma jest coraz mniej 
dostępny, może tworzyć przeszkody dla 
wprowadzania nowych usług lub aplikacji i 
utrudniać utrzymanie konkurencji oraz 
wprowadzanie innowacji. Nabycie nowych 
praw do użytkowania również poprzez 
odsprzedaż praw do widma lub inne 
transakcje pomiędzy użytkownikami oraz 
wprowadzenie nowych elastycznych 
kryteriów wykorzystania widma może 
mieć wpływ na obecną sytuację w zakresie 
konkurencji. Państwa członkowskie 
powinny zatem przedsięwziąć odpowiednie 
środki regulacyjne ex ante lub ex post
(takie jak działania w celu zmiany 
istniejących uprawnień, wprowadzenia 
zakazu dla pewnych rodzajów nabywania 
praw do widma, wprowadzenia warunków 
dotyczących przetrzymywania widma i 
jego efektywnego wykorzystania, o czym 
jest mowa w art. 9 ust. 7 dyrektywy 
ramowej, ograniczenia ilości widma dla 
każdego operatora lub unikania 
nadmiernego gromadzenia widma) w celu 
uniknięcia zakłócenia konkurencji zgodnie 
z zasadami stanowiącymi podstawę art. 5 
ust. 6 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa 
o zezwoleniach), zmienionej dyrektywą 
2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r., i 
art. 1 ust. 2 dyrektywy 87/372/EWG
(dyrektywa GSM), zmienionej dyrektywą 
2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Optymalne i efektywne wykorzystanie 
widma wymaga ciągłego monitorowania 
rozwoju sytuacji i aktualnych informacji 
dotyczących wykorzystania widma w całej 
Unii. Chociaż w decyzji Komisji 
2007/344/WE w sprawie jednolitego 
dostępu do informacji o wykorzystaniu 
widma radiowego we Wspólnocie6

nałożono na państwa członkowskie wymóg 
publikowania informacji o prawach do 
użytkowania, to szczegółowy wykaz 
dotyczący obecnego stanu wykorzystania 
widma wraz z efektywnym przeglądem i 
metodyką oceny są niezbędne w Unii w 
celu poprawy efektywności wykorzystania 
widma radiowego i urządzeń radiowych, 
szczególnie w zakresie częstotliwości od 
300 MHz do 3 GHz. Powyższe działanie 
pomoże w identyfikacji niewydajnych 
technologii i niewydajnego wykorzystania 
widma w sektorze komercyjnym i 
publicznym oraz niewykorzystywanych 
przydzielonych częstotliwości i możliwości 
wspólnego wykorzystania, jak również w 
ocenie przyszłego zapotrzebowania ze 
strony konsumentów i przedsiębiorstw.

(10) Optymalne i efektywne wykorzystanie 
widma wymaga ciągłego monitorowania 
rozwoju sytuacji i aktualnych informacji 
dotyczących wykorzystania widma w całej 
Unii. Chociaż w decyzji Komisji 
2007/344/WE w sprawie jednolitego 
dostępu do informacji o wykorzystaniu 
widma radiowego we Wspólnocie6

nałożono na państwa członkowskie wymóg 
publikowania informacji o prawach do 
użytkowania, to szczegółowy wykaz 
dotyczący obecnego stanu wykorzystania 
widma wraz z efektywnym przeglądem i 
metodyką oceny są niezbędne w Unii w 
celu poprawy efektywności wykorzystania 
widma radiowego i urządzeń radiowych, 
szczególnie w zakresie częstotliwości od 
300 MHz do 3 GHz. Powyższe działanie 
pomoże w identyfikacji niewydajnych 
technologii i niewydajnego wykorzystania 
widma w sektorze prywatnym i 
publicznym oraz niewykorzystywanych 
przydzielonych częstotliwości i możliwości 
wspólnego wykorzystania, jak również w 
ocenie przyszłego zapotrzebowania ze 
strony konsumentów i przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Wymaga wyjaśnienia. Z widma korzysta zarówno sektor prywatny, jak i niekomercyjny.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Normy zharmonizowane na mocy (11) Normy zharmonizowane na mocy 
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przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i należy w nich uwzględniać 
zdefiniowane pod względem prawnym 
warunki współdzielenia. W normach 
europejskich dotyczących nieradiowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci należy unikać zakłóceń 
wykorzystania widma. Łączny wpływ 
rosnącej ilości i rosnącego zagęszczenia 
urządzeń i aplikacji bezprzewodowych w 
powiązaniu z różnorodnością 
wykorzystania widma stanowi wyzwanie 
dla obecnych metod zarządzania 
zakłóceniami. Powyższą kwestię, jak 
również charakterystykę odbiorników i 
bardziej zaawansowane mechanizmy 
unikania zakłóceń należy poddać 
sprawdzeniu i ponownej ocenie.

przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności, a także przyszła 
harmonizacja sieci elektronicznych i 
urządzeń bezprzewodowych są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i powinny zagwarantować 
współistnienie obecnych i nowych 
aplikacji. W normach europejskich 
dotyczących nieradiowych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych oraz sieci 
należy unikać zakłóceń wykorzystania 
widma. Łączny wpływ rosnącej ilości i 
rosnącego zagęszczenia urządzeń i 
aplikacji bezprzewodowych w powiązaniu 
z różnorodnością wykorzystania widma 
stanowi wyzwanie dla obecnych metod 
zarządzania zakłóceniami. Powyższą 
kwestię, jak również charakterystykę 
odbiorników i bardziej zaawansowane 
mechanizmy unikania zakłóceń – takie jak 
rosnące bezpieczeństwo odbiorników i 
odpowiednia moc nadajników – należy 
poddać sprawdzeniu i ponownej ocenie.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W różnych państwach 
członkowskich uruchamia się nowe 
szerokopasmowe sieci telekomunikacji 
ruchomej LTE (z j. ang. Long Term 
Evolution). Systemy te korzystają z 
zakresu częstotliwości 790-862 MHz. W 
tym paśmie pracuje obecnie część 
radiomikrofonów, może więc dochodzić do 
zakłóceń. Może to dotyczyć urządzeń 
używanych w szkołach, teatrach, 
pomieszczeniach konferencyjnych, lub też 
urządzeń stosowanych przez innych 
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użytkowników komercyjnych, publicznych 
i prywatnych. Niezbędnych przeróbek 
technicznych tych systemów można 
dokonać tylko przy znacznych nakładach 
finansowych, konieczne jest więc jak 
najszybsze ustalenie odpowiedzialności w 
tym zakresie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do 
celów uzyskania zasięgu na dużych 
obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r. W 
perspektywie długoterminowej przewiduje 
się również udostępnienie widma o 
częstotliwości poniżej 790 MHz zależnie 
od doświadczeń i braku widma w innych 
pasmach odpowiednich dla uzyskania 
zasięgu. Uwzględniając nadawania w 
paśmie 800 MHz na dużych obszarach, 
obowiązki dotyczące zasięgu należy 
powiązać z prawami.

(13) Pasmo 800 MHz może być 
wykorzystane do celów uzyskania zasięgu 
na dużych obszarach, na przykład za 
pomocą usług szerokopasmowych. Na 
podstawie harmonizacji warunków 
technicznych na mocy przepisów decyzji 
2010/267/WE i na podstawie zalecenia 
Komisji z dnia 28 października 2009 r., w 
którym postuluje się zakończenie 
nadawania analogowego do dnia 1 stycznia 
2012 r., oraz uwzględniając szybkie 
zmiany regulacji krajowych, pasmo to 
należy zasadniczo udostępnić do celów 
łączności elektronicznej w Unii do 2015 r.
Uwzględniając nadawanie w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu będą powiązane z 
prawami.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Inne sektory, takie jak transport (w (15) Inne sektory, takie jak transport (w 
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zakresie systemów bezpieczeństwa, 
informacji i zarządzania), badania i rozwój, 
ochrona publiczna i pomoc w wypadku 
klęsk żywiołowych, e-zdrowie i
e-integracja mogą potrzebować 
dodatkowego widma radiowego.
Optymalizacja synergii pomiędzy polityką 
w zakresie widma a działaniami w 
dziedzinie badań i rozwoju oraz realizacją 
badań dotyczących kompatybilności 
radiowej różnych użytkowników widma 
powinna wspomagać innowacje. Wspólne 
Centrum Badawcze Komisji powinno 
pomóc w opracowaniu aspektów 
technicznych regulacji widma radiowego 
przede wszystkim poprzez zapewnienie 
zaplecza badawczego w celu weryfikacji 
modeli zakłóceń istotnych w kontekście 
przepisów unijnych. Wyniki badań w 
ramach siódmego programu ramowego 
powodują konieczność sprawdzenia 
potrzeb w zakresie widma dla projektów, 
które mogą mieć duży potencjał 
gospodarczy lub inwestycyjny, w 
szczególności dla MŚP, np. radio 
kognitywne lub e-zdrowie. Należy również 
zapewnić odpowiednią ochronę przed 
szkodliwymi zakłóceniami w celu 
zabezpieczenia prac badawczo-
rozwojowych i naukowych.

zakresie systemów bezpieczeństwa, 
informacji i zarządzania), badania i rozwój, 
ochrona publiczna i pomoc w wypadku 
klęsk żywiołowych, e-zdrowie, 
e-integracja i kultura mogą potrzebować 
dodatkowego widma radiowego.
Optymalizacja synergii pomiędzy polityką 
w zakresie widma a działaniami w 
dziedzinie badań i rozwoju oraz realizacją 
badań dotyczących kompatybilności 
radiowej różnych użytkowników widma 
powinna wspomagać innowacje. Wspólne 
Centrum Badawcze Komisji powinno 
pomóc w opracowaniu aspektów 
technicznych regulacji widma radiowego 
przede wszystkim poprzez zapewnienie 
zaplecza badawczego w celu weryfikacji 
modeli zakłóceń istotnych w kontekście 
przepisów unijnych. Wyniki badań w 
ramach siódmego programu ramowego 
powodują konieczność sprawdzenia 
potrzeb w zakresie widma dla projektów, 
które mogą mieć duży potencjał 
gospodarczy lub inwestycyjny, w 
szczególności dla MŚP, np. radio 
kognitywne lub e-zdrowie. Należy również 
zapewnić odpowiednią ochronę przed 
szkodliwymi zakłóceniami w celu 
zabezpieczenia prac badawczo-
rozwojowych i naukowych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Ponadto rozszerzeniu widma przez 
wyżej wspomniane sektory powinno 
towarzyszyć udostępnienie opinii 
publicznej informacji na temat 
dodatkowego wykorzystania widma, jak 
również programy szkoleniowe 
umożliwiające obywatelom rozszerzenie 
odnośnych inicjatyw oficjalnych i 
przyczyniające się do rzeczywistej 
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mobilizacji społeczeństwa.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Regulacja widma radiowego posiada 
silny wymiar transgraniczny lub 
międzynarodowy ze względu na 
charakterystykę rozchodzenia się, 
międzynarodowy charakter rynków 
zależnych od usług radiowych i 
konieczność unikania szkodliwych 
zakłóceń pomiędzy państwami.
Odniesienia do umów międzynarodowych 
znajdujące się w dyrektywach 2002/21/WE 
i 2002/20/WE z późniejszymi zmianami 
oznaczają ponadto, iż państwa 
członkowskie nie będą zaciągać 
zobowiązań międzynarodowych, które by 
im uniemożliwiałyby lub utrudniały 
wypełnianie zobowiązań unijnych.
Zgodnie z orzecznictwem państwa 
członkowskie powinny podejmować 
wszelkie niezbędne starania w celu 
umożliwienia odpowiedniej reprezentacji 
Unii w sprawach należących do zakresu 
jej uprawnień w instytucjach 
międzynarodowych kierujących 
koordynacją widma. W przypadkach 
dotyczących polityki lub zakresu 
uprawnień Unii, Unia powinna ponadto 
stanowić polityczną siłę napędową 
przygotowań do negocjacji oraz odgrywać 
rolę w negocjacjach wielostronnych, w 
tym w negocjacjach prowadzonych w 
ramach Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej, która odpowiada 
poziomowi odpowiedzialności Unii za 
sprawy spektrum radiowego określonemu 
w przepisach unijnych.

(19) Regulacja widma radiowego posiada 
silny wymiar transgraniczny lub 
międzynarodowy ze względu na 
charakterystykę rozchodzenia się, 
międzynarodowy charakter rynków 
zależnych od usług radiowych i 
konieczność unikania szkodliwych 
zakłóceń pomiędzy państwami.
Odniesienia do umów międzynarodowych 
znajdujące się w dyrektywach 2002/21/WE 
i 2002/20/WE z późniejszymi zmianami 
oznaczają ponadto, iż państwa 
członkowskie nie będą zaciągać 
zobowiązań międzynarodowych, które by 
im uniemożliwiałyby lub utrudniały 
wypełnianie zobowiązań unijnych.
Zgodnie z orzecznictwem i we współpracy 
z Komisją państwa członkowskie powinny
przeanalizować możliwości odpowiedniej i 
skutecznej reprezentacji zbiorowych 
interesów Unii w instytucjach 
międzynarodowych kierujących 
koordynacją widma oraz niezwłocznie 
wprowadzić w życie wnioski wypływające z 
tej analizy.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby przejść od obecnych praktyk, 
opierając się na zasadach określonych w 
konkluzjach Rady z dnia 3 lutego 1992 r. 
w sprawie procedur, których należy 
przestrzegać w trakcie obrad Światowej 
Konferencji Administracji Radiowej w 
1992 r. oraz w przypadku gdy Światowe 
Konferencje Administracji Radiowej 
(WRC) i inne negocjacje wielostronne 
dotyczą zasad i kwestii związanych z 
polityką istotnych dla Unii, Unia powinna 
być w stanie ustanowić nowe procedury w 
celu obrony swoich interesów w ramach 
negocjacji wielostronnych jako dodatkowy 
cel oprócz swojego długoterminowego 
celu zakładającego uzyskanie statusu 
członka Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej wraz z państwami 
członkowskimi; w tym celu Komisja, 
uwzględniając opinię Zespołu ds. Polityki 
Spektrum Radiowego, może również 
zaproponować Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wspólne cele 
polityki zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE.

(20) Działając w porozumieniu z 
Parlamentem i Radą, Komisja powinna 
przedłożyć wniosek dotyczący sposobu 
odpowiedniego reprezentowania 
zbiorowych interesów Unii Europejskiej 
przez jej instytucje podczas światowych 
konferencji radiokomunikacyjnych 
(WRC) i innych negocjacji 
wielostronnych dotyczących zasad i 
kwestii w istotny sposób związanych z 
polityką UE. W porozumieniu z Radą 
należy ponadto rozpatrzyć kwestię 
członkostwa UE – obok państw 
członkowskich – w Międzynarodowym 
Związku Telekomunikacyjnym i 
ewentualnie zrealizować ten postulat.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Komisja powinna corocznie składać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wyników działań 
podjętych w związku z obowiązywaniem 
niniejszej decyzji, jak również na temat 
planowanych przyszłych działań.

(24) Komisja będzie corocznie składać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie z wyników działań 
podjętych w związku z obowiązywaniem 
niniejszej decyzji, jak również na temat 
planowanych przyszłych działań.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Niniejsza decyzja nie narusza 
ochrony przyznanej podmiotom 
gospodarczym przez dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
zmieniającą dyrektywę 2002/21/WE w 
sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej, 
dyrektywę 2002/19/WE w sprawie dostępu 
do sieci i usług łączności elektronicznej 
oraz wzajemnych połączeń oraz dyrektywę 
2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej1.
---------------
1 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel Cel i zakres

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą decyzją ustanawia się program 
dotyczący polityki w zakresie widma 
radiowego do celów planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma, aby zapewnić 

Zgodnie z dyrektywą ramową i 
dyrektywami: 2002/20/WE i 2002/19/WE 
w brzmieniu zgodnym z dyrektywą 
2009/140/WE i 2002/22/WE w brzmieniu 
zgodnym z dyrektywą 2009/136/WE, a 
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funkcjonowanie rynku wewnętrznego. także stosownie do decyzji nr 67/2002/WE 
na mocy niniejszej decyzji ustanawia się 
program dotyczący polityki w zakresie 
widma radiowego do celów planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma, aby zapewnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja nie narusza 
obowiązującego prawa UE ani środków 
podjętych na szczeblu krajowym, które są 
zgodne z prawem unijnym i służą celom 
leżącym w interesie ogółu, w szczególności 
celom w zakresie regulacji treści i polityki 
audiowizualnej, oraz sprzyjają prawu 
państw członkowskich do zarządzania 
widmem radiowym i korzystania z niego 
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 
dotyczących bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz obronności.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wspieranie efektywnego wykorzystania 
widma w celu jak najlepszego 
zaspokojenia popytu na korzystanie z 
częstotliwości;

(a) wspieranie efektywnego wykorzystania 
widma w celu jak najlepszego 
zaspokojenia popytu na korzystanie z 
częstotliwości przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ogólnej wartości 
społecznej, kulturowej i gospodarczej 
widma radiowego;
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) stosowanie neutralności technologii i 
usług w zakresie wykorzystania widma do 
celów sieci i usług łączności elektronicznej 
zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/21/WE
(dyrektywa ramowa), a w możliwych 
przypadkach w odniesieniu do innych 
sektorów i aplikacji, tak aby promować 
efektywność wykorzystania widma, w 
szczególności poprzez wspieranie 
elastyczności, i aby promować innowacje;

(b) stosowanie neutralności technologii i 
usług w zakresie wykorzystania widma do 
celów sieci i usług łączności elektronicznej 
zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/21/WE
(dyrektywa ramowa) w brzmieniu 
zgodnym z dyrektywą 2009/140/WE, a w 
możliwych przypadkach w odniesieniu do 
innych sektorów i aplikacji, tak aby 
promować efektywność wykorzystania 
widma, w szczególności poprzez 
wspieranie elastyczności, i aby promować 
innowacje;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) stosowanie najmniej uciążliwych
systemów wydawania zezwoleń, tak aby 
maksymalizować elastyczność i 
efektywności wykorzystania widma;

(c) stosowanie najbardziej odpowiednich
systemów wydawania zezwoleń, tak aby 
maksymalizować elastyczność i 
efektywności wykorzystania widma;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zapewnianie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w szczególności poprzez 
zapewnienie efektywnej konkurencji.

(d) zapewnianie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w szczególności poprzez 
zapewnienie efektywnej konkurencji w 
celu wspierania różnorodności kulturowej 
i pluralizmu mediów zgodnie z dyrektywą 
ramową w wersji zmienionej dyrektywą 
2009/140/WE, a także spójności 
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społecznej i terytorialnej.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) terminowe udostępnienie 
wystarczającej ilości widma, aby wspierać 
cele strategiczne Unii;

(a) terminowe udostępnienie 
wystarczającej ilości odpowiednich 
częstotliwości, aby wspierać cele unijnej 
polityki w zakresie widma radiowego przy 
jednoczesnym uwzględnieniu możliwości 
rozwojowych radia;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) maksymalizacja elastyczności 
wykorzystania widma w celu promowania 
innowacji i inwestycji poprzez 
zastosowanie zasad neutralności 
technologii i usług, otwarcie widma dla 
nowych usług oraz możliwość odsprzedaży 
praw do widma;

(b) maksymalizacja elastyczności 
wykorzystania widma w celu promowania 
innowacji i inwestycji poprzez 
zastosowanie zasad neutralności 
technologii i usług, otwarcie widma dla 
nowych usług oraz możliwość odsprzedaży 
praw do widma; w związku z tym państwa 
członkowskie mogą podejmować działania 
odbiegające od tej zasady, jeżeli działania 
takie służą celom określonym w art. 9 ust. 
4 lit.) a–d dyrektywy ramowej;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera ba) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) podniesienie wydajności 
wykorzystania widma przez preferowanie 
technologii, które wymagają niewielkiej 
ilości widma; stosowanie technologii 
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uzupełniających, które nie korzystają z 
widma, takich jak hotspoty, Wi-Fi itd.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wzmocnienie efektywnego 
wykorzystania widma poprzez kontrolę 
korzyści płynących z zezwoleń ogólnych i 
zwiększanie wykorzystania takich 
rodzajów zezwoleń;

(c) wzmocnienie efektywnego 
wykorzystania widma poprzez kontrolę 
korzyści płynących z zezwoleń ogólnych i 
zwiększanie wykorzystania takich 
rodzajów zezwoleń oraz poprawienie 
sytuacji konsumentów w odniesieniu do 
kwestii współistnienia starych i nowych 
aplikacji;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera f) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) unikanie szkodliwych zakłóceń lub 
zaburzeń ze strony innych urządzeń 
radiowych lub nieradiowych poprzez 
ułatwianie opracowywania norm 
uwzględniających elastyczne i efektywne 
wykorzystania widma oraz zwiększanie 
odporności odbiorników na zakłócenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kumulatywnego wpływu rosnącej ilości i 
rosnącego zagęszczenia urządzeń i 
zastosowań radiowych;

(f) unikanie szkodliwych zakłóceń lub 
zaburzeń między urządzeniami poprzez 
ułatwianie opracowywania norm 
uwzględniających elastyczne i efektywne 
wykorzystania widma oraz zwiększanie 
odporności odbiorników na zakłócenia lub 
odpowiednia regulacja mocy odbiorników, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
kumulatywnego wpływu rosnącej ilości i 
rosnącego zagęszczenia urządzeń i 
zastosowań radiowych;
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie przyjmą środki dotyczące 
wydawania zezwoleń i przydziału widma 
właściwe dla rozwoju usług 
szerokopasmowych, zgodnie z dyrektywą 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa o zezwoleniach), takie jak 
umożliwienie odpowiednim operatorom, 
tam gdzie jest to możliwe i na podstawie 
konsultacji zgodnych z przepisami art. 11, 
bezpośredniego lub pośredniego dostępu 
do sąsiadujących ze sobą bloków 
częstotliwości wynoszących co najmniej 
10 MHz.

1. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie przyjmą środki dotyczące 
wydawania zezwoleń i przydziału widma 
właściwe dla rozwoju usług 
szerokopasmowych, zgodnie z dyrektywą 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa o zezwoleniach), zmienioną 
dyrektywą 2009/140/WE, takie jak 
umożliwienie odpowiednim operatorom, 
tam gdzie jest to możliwe i na podstawie
konsultacji zgodnych z przepisami art. 11, 
bezpośredniego lub pośredniego dostępu 
do sąsiadujących ze sobą bloków 
częstotliwości wynoszących co najmniej 
10 MHz.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
warunki i procedury wyboru wspierają 
inwestycje i efektywne wykorzystanie 
widma.

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
warunki i procedury wyboru wspierają 
inwestycje i efektywne wykorzystanie 
widma oraz współistnienie nowych i 
istniejących usług i sprzętu z korzyścią dla 
użytkowników końcowych i konsumentów.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – tytuł 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkurencja Zasady regulacyjne dotyczące konkurencji 
w dziedzinie łączności elektronicznej

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie utrzymują i 
wspierają efektywną konkurencję oraz 
unikają zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym lub na jego znacznej części.

skreślony

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby w pełni wykonać obowiązki, o 
których mowa w ust. 1, a w szczególności, 
aby zapewnić niezakłócanie konkurencji 
przez jakiekolwiek przypadki gromadzenia 
praw do korzystania z częstotliwości 
radiowych, ich przekazania lub zmiany,
państwa członkowskie mogą przyjąć m.in. 
następujące środki, które pozostają bez 
uszczerbku dla stosowania przepisów 
dotyczących konkurencji:

2. Aby chronić rzeczywistą konkurencję 
na rynku wewnętrznym i sprzyjać jej, a 
także zgodnie z art. 9 ust. 7 dyrektywy 
ramowej i z art. 5 ust. 6 dyrektywy o 
zezwoleniach, państwa członkowskie mogą 
przyjąć m.in. następujące środki, które 
pozostają bez uszczerbku dla stosowania 
przepisów dotyczących konkurencji:

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Państwa członkowskie mogą zmienić 
obowiązujące obecnie prawa zgodnie z art. 

(d) Państwa członkowskie mogą zmienić 
obowiązujące obecnie prawa zgodnie z art. 
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14 dyrektywy 2002/20/WE, gdy jest to 
niezbędne dla rozwiązania ex post 
problemu nadmiernego nagromadzenia 
częstotliwości widma przez pewne 
podmioty gospodarcze, które powoduje 
znaczną szkodę dla konkurencji.

14 dyrektywy o zezwoleniach, gdy jest to 
niezbędne dla rozwiązania ex post 
problemu nadmiernego nagromadzenia 
częstotliwości widma przez pewne 
podmioty gospodarcze, które powoduje 
znaczną szkodę dla konkurencji.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
procedury udzielania zezwoleń nie będą 
powodować opóźnień i będą promować 
efektywną konkurencję.

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
procedury udzielania zezwoleń i procedury
selekcji będą promować efektywną 
konkurencję, nie będą powodować 
nieuzasadnionych opóźnień oraz będą 
uwzględniać pozycję konsumentów, jeżeli 
chodzi o współistnienie różnych 
możliwości zastosowania.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których
wyjątkowe okoliczności krajowe lub 
lokalne uniemożliwiają udostępnienie 
pasma, Komisja może zezwolić na 
szczególne odstępstwa do 2015 r. Zgodnie 
z art. 9 dyrektywy 2002/21/WE Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi kontroluje wykorzystanie 
widma o częstotliwości mniejszej niż 1 
GHz i ocenia, czy można uwolnić 

3. Do dnia 17 czerwca 2015 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których
proces przejścia z technologii analogowej 
na cyfrową jest już w fazie 
zaawansowanej lub zakończył się i w 
których migracja odpowiednich usług 
może zostać przeprowadzona w terminie, 
Komisja zaleca udostępnienie pasma z 
dniem 1 stycznia 2013 r.
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dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją zapewniają propagowanie dostępu 
do treści i usług szerokopasmowych 
wykorzystujących zakres 790-862 MHz
(800 MHz) w obszarach słabo 
zaludnionych, w szczególności za pomocą 
obowiązków dotyczących zasięgu; w tym
zakresie sprawdzają sposoby, a w razie 
konieczności podejmują odpowiednie 
środki, w celu zagwarantowania, że
uwolnienie pasma 800 MHz nie będzie
miało niekorzystnego wpływu na 
użytkowników realizujących programy i 
imprezy specjalne (PMSE).

4. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją zapewniają propagowanie dostępu 
do treści i usług szerokopasmowych 
wykorzystujących zakres 790-862 MHz
(800 MHz) w obszarach słabo 
zaludnionych, w szczególności za pomocą 
obowiązków dotyczących zasięgu; w
związku z tym dbają o to, aby uwolnienie 
pasma 800 MHz nie miało niekorzystnego 
wpływu na użytkowników realizujących 
programy i imprezy specjalne (PMSE) ani 
na obecne i przyszłe transmisje radiowe, a 
także gwarantują odpowiednie środki 
wyrównawcze dla dotychczasowych 
użytkowników z tytułu powstałych lub 
możliwych kosztów migracji. Dokonując 
redystrybucji pasma 800 MHz państwa 
członkowskie gwarantują, że użytkownicy 
końcowi będą mogli bez zakłóceń 
korzystać z odbiorników.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie we współpracy 
z Komisją czuwają nad wdrożeniem 
środków technicznych i regulacyjnych 
niezbędnych do uniknięcia interferencji 
między usługami łączności elektronicznej 
w paśmie częstotliwości 800 MHz a 
usługami PMSE poniżej 790 MHz.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisję wzywa się do przyjęcia, jako 
priorytetu, odpowiednich środków na mocy 
art. 9b ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE, aby 
uzyskać pewność, że państwa 
członkowskie umożliwią odsprzedaż w 
Unii praw do użytkowania widma w 
zharmonizowanych pasmach 790–862 
MHz (pasmo 800 MHz), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–
1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 
MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz i 
3,4–3,8 GHz.

5. Komisję wzywa się do przyjęcia, jako 
priorytetu, odpowiednich środków na mocy 
art. 9b ust. 3 dyrektywy ramowej, aby 
uzyskać pewność, że państwa 
członkowskie umożliwią odsprzedaż w 
Unii praw do użytkowania widma w 
zharmonizowanych pasmach 790–862 
MHz (pasmo 800 MHz), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–
1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 
MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz i 
3,4–3,8 GHz.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W razie konieczności Komisja zapewnia 
dostępność dodatkowych pasm widma do 
celów zapewnienia zharmonizowanych
usług satelitarnych w zakresie dostępu 
szerokopasmowego, które będą obejmować 
całe terytorium Unii, z uwzględnieniem 
najbardziej odległych obszarów, przy 
ofercie szerokopasmowej umożliwiającej 
dostęp do internetu po cenach 
porównywalnych z ofertą internetu 
naziemnego.

6. W razie konieczności Komisja zapewnia
ciągłą dostępność widma do celów 
zapewnienia zharmonizowanych usług 
satelitarnych w zakresie dostępu 
szerokopasmowego, które będą obejmować 
całe terytorium Unii, z uwzględnieniem 
najbardziej odległych obszarów, przy 
ofercie szerokopasmowej umożliwiającej 
dostęp do Internetu.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby wspierać przyszły rozwój 
innowacyjnych usług w dziedzinie mediów 
audiowizualnych, wynikający w 
szczególności z przejścia na telewizję 
cyfrową, państwa członkowskie we 
współpracy z Komisją i z uwzględnieniem 
korzyści gospodarczych i społecznych
płynących z cyfrowego rynku 
wewnętrznego zapewniają dostępność 
widma i chronią częstotliwości radiowe 
niezbędne do świadczenia usług w 
dziedzinie mediów audiowizualnych.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie potrzeby Komisja zapewnia w 
ramach zharmonizowanych warunków 
udostępnienie wystarczających zasobów 
widma w celu wspomagania rozwoju usług 
bezpieczeństwa i swobodnego obrotu 
powiązanymi z nimi urządzeniami, jak 
również rozwoju innowacyjnych rozwiązań 
interoperacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego i jego 
ochrony, ochrony ludności i pomocy w 
wypadku klęsk żywiołowych.

3. We współpracy z Komisją państwa
członkowskie – w ramach 
zharmonizowanych warunków – dbają o
udostępnienie wystarczających zasobów 
widma w celu wspomagania rozwoju usług 
bezpieczeństwa i swobodnego obrotu 
powiązanymi z nimi urządzeniami, jak 
również rozwoju innowacyjnych rozwiązań 
interoperacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego i jego 
ochrony, ochrony ludności i pomocy w 
wypadku klęsk żywiołowych. Nie ma to 
wpływu na częstotliwości wykorzystywane 
przez radio.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie i Komisja 4. Państwa członkowskie i Komisja 
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prowadzą przegląd potrzeb środowisk 
naukowych w zakresie widma i 
współpracują z nimi; określają szereg 
inicjatyw w zakresie badań i rozwoju oraz 
innowacyjnych aplikacji, które mogą mieć 
duży wpływ społeczno-gospodarczy lub 
potencjał inwestycyjny, i przygotowują się 
do przydzielenia takim aplikacjom 
wystarczających zasobów widma w 
ramach zharmonizowanych warunków 
technicznych i przy najmniejszym 
obciążeniu administracyjnym.

prowadzą przegląd potrzeb środowisk 
naukowych i akademickich w zakresie 
widma i współpracują z nimi; określają 
szereg inicjatyw w zakresie badań i 
rozwoju oraz innowacyjnych aplikacji, 
które mogą mieć duży wpływ społeczno-
gospodarczy lub potencjał inwestycyjny, i 
przygotowują się do przydzielenia takim 
aplikacjom wystarczających zasobów 
widma w ramach zharmonizowanych 
warunków technicznych i przy 
najmniejszym obciążeniu 
administracyjnym.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz i monitorowanie obecnych 
zastosowań widma oraz nowych 

zapotrzebowań na widmo

Wykaz obecnych zastosowań widma oraz 
nowych zapotrzebowań na widmo

Poprawka 46

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje
wykaz obecnego stanu wykorzystania 
widma oraz potencjalnych przyszłego 
zapotrzebowania na widmo w Unii, w 
szczególności w zakresie od 300 MHz do 3 
GHz.

1. W ramach własnego 
wewnątrzpaństwowego podziału 
kompetencji państwa członkowskie
opracowują wykaz obecnego stanu 
wykorzystania widma oraz potencjalnego
przyszłego zapotrzebowania na widmo na 
swoim terytorium, w szczególności w 
zakresie od 300 MHz do 3 GHz, oraz 
przekazują te informacje Komisji.
Jednocześnie państwa członkowskie 
kontrolują wydajność techniczną widma 
wykorzystywanego w celu świadczenia 
nowych usług.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 
umożliwia ocenę efektywności technicznej 
obecnych zastosowań widma oraz 
określenie niewydolnych technologii i 
aplikacji, niewykorzystanego lub 
niewystarczająco wykorzystanego widma 
oraz możliwości współdzielenia widma. W 
ocenie uwzględnia się przyszłe potrzeby w 
zakresie widma na podstawie 
zapotrzebowania ze strony konsumentów i 
przedsiębiorstw oraz możliwość ich 
spełnienia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 
umożliwia ocenę efektywności technicznej 
obecnych zastosowań widma oraz 
określenie niewydolnych technologii i 
aplikacji, niewykorzystanego lub 
niewystarczająco wykorzystanego widma 
oraz możliwości współdzielenia widma.
Ponadto należy zagwarantować, by w 
przypadku nieoptymalnego wykorzystania 
widma podjęte zostały niezbędne działania 
zmierzające do osiągnięcia jak 
największej wydajności. W ocenie 
uwzględnia się przyszłe potrzeby w 
zakresie widma na podstawie 
zapotrzebowania ze strony konsumentów i 
przedsiębiorstw oraz możliwość ich 
spełnienia.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedstawiciele Unii biorą udział w 
negocjacjach międzynarodowych 
dotyczących spraw widma w celu obrony 
jej interesów, działając zgodnie z 
przepisami Unii dotyczącymi, m.in. zasad 
w zakresie kompetencji wewnętrznych i 
zewnętrznych Unii.

skreślony
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
przepisy międzynarodowe umożliwiają
pełne wykorzystanie pasm częstotliwości 
do celów, dla których zostały wyznaczone 
na mocy przepisów Unii, oraz że 
wystarczająca ilość odpowiednio 
zabezpieczonego widma jest dostępna dla 
dziedzin unijnej polityki sektorowej.

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
przepisy międzynarodowe umożliwiają 
pełne wykorzystanie pasm częstotliwości 
do celów, dla których zostały wyznaczone 
na mocy przepisów krajowych i unijnych, 
oraz że wystarczająca ilość odpowiednio 
zabezpieczonego widma jest dostępna dla 
dziedzin unijnej polityki sektorowej.
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