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Poprawka 22
Louis Grech

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)3 stanowi, że Komisja może 
przedkładać Parlamentowi 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. 
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.

(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)3 stanowi, że Komisja może 
przedkładać Parlamentowi 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. 
Program dotyczący polityki w zakresie 
widma radiowego należy do 50 działań 
priorytetowych określonych w Akcie o 
jednolitym rynku. 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 
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radiowego do celów zachowania porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności. W tym celu i aby wesprzeć 
osiągnięcie celów i realizację 
najważniejszych działań określonych w 
strategii „Europa 2020”, agendzie 
cyfrowej, Unii innowacji i Akcie o 
jednolitym rynku, Komisja powinna 
ustalić ostateczny termin, do którego 
przedstawi wniosek ustawodawczy 
dotyczący stworzenia europejskiego 
programu działania w zakresie widma 
radiowego.

Or. en

Poprawka 23
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
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)3 stanowi, że Komisja może 
przedkładać Parlamentowi 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. 
Niniejsza decyzja nie narusza przepisów 
obowiązujących aktów prawnych UE, w 

(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)3 stanowi, że Komisja może 
przedkładać Parlamentowi 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. 
Niniejsza decyzja nie narusza przepisów 
obowiązujących aktów prawnych UE, w 
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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.

szczególności dyrektyw 1999/5/WE,
2002/19/WE, 2002/20/WE, 2002/21/WE i 
2009/140/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.

Or. de

Poprawka 24
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Widmo radiowe stanowi dobro 
publiczne, które nie może być własnością 
prywatną i które w celu ułatwienia jego 
wykorzystania musi jednak być 
uregulowane przez państwa za pomocą 
licencjonowanych praw do transmisji lub 
praw do jego wykorzystania bez 
konieczności uzyskania licencji.

Or. en

Poprawka 25
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Widmo radiowe stanowi podstawowy (2) Widmo radiowe stanowi podstawowy 
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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 
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.

publiczny 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 
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.

Or. en

Poprawka 26
Louis Grech

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W odniesieniu do zarządzania 
widmem oraz do jego przydziału i 
wykorzystania należy przyjąć zmienione 
podejście gospodarcze i społeczne, w 
ramach którego szczególną uwagę będzie 
się zwracać na tworzenie regulacji 
zapewniających większą wydajność 
widma, lepsze planowanie wykorzystania 
częstotliwości i zabezpieczenia przed 
antykonkurencyjnym zachowaniem i 
podejmowaniem antyspołecznych działań 
w odniesieniu do wykorzystania widma.

Or. en
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Poprawka 27
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
i rozwój, transport i energetyka.

(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 
i rozwój, transport i energetyka.
Roszczeniowe myślenie obecnych 
posiadaczy częstotliwości w żadnym 
wypadku nie powinno opóźniać 
koniecznej reformy.

Or. de

Poprawka 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu zwalczania niesprawiedliwego 
gromadzenia widma przez podmioty 
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rynkowe zajmujące pozycję dominującą 
oraz w celu propagowania większego 
wyboru dla konsumentów program ten 
gwarantuje również, że widmo jest 
przydzielane w sprawiedliwy i 
zrównoważony sposób, tak aby 
umożliwiało dostawcom usług oferowanie 
konsumentom bogatego wyboru 
zróżnicowanych kulturowo programów 
telewizyjnych, radiowych i transmisji 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka 29
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu zwalczania niesprawiedliwego 
gromadzenia widma przez podmioty 
rynkowe zajmujące pozycję dominującą 
oraz w celu propagowania większego 
wyboru dla konsumentów program ten 
gwarantuje również, że widmo jest 
przydzielane w sprawiedliwy i 
zrównoważony sposób, tak aby 
umożliwiało dostawcom usług oferowanie 
konsumentom bogatego wyboru 
zróżnicowanych kulturowo programów 
telewizyjnych, radiowych i transmisji 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka 30
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły 
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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. 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. Należy 
bezwzględnie unikać uchwalania 
szczegółowych przepisów krajowych w 
zakresie wykorzystania widma radiowego, 
którym towarzyszą przeszkody dla 
europejskich rynków, a decyzja o 
przyznaniu prawa do korzystania z widma 
radiowego powinna w dalszym ciągu 
zapadać na szczeblu krajowym z 
uwzględnieniem modeli prowadzenia 
działalności obowiązujących w danym 
państwie.

Or. de

Poprawka 31
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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obowiązującymi przepisami unijnymi i 
uwzględniać działania mające na celu 
realizacje polityki unijnej.

Or. de

Poprawka 32
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zapewnienie optymalnego 
wykorzystania widma może wymagać 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
zezwoleń, takich jak wspólne 
wykorzystanie widma, zezwolenia ogólne 
lub współdzielenie infrastruktury. 
Zastosowanie takich zasad w Unii można 
ułatwić dzięki zdefiniowaniu pewnych 
wspólnych lub zbieżnych warunków 
wykorzystania widma. Zezwolenia ogólne, 
które są najmniej kłopotliwym systemem 
zezwoleń, są szczególnie istotne w 
przypadkach, gdy nie istnieje ryzyko, że 
zakłócenia spowodują utrudnienia w 
rozwoju innych usług.

(7) Zapewnienie optymalnego 
wykorzystania widma jako dobra 
publicznego może wymagać 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
zezwoleń, takich jak wspólne 
wykorzystanie widma, zezwolenia ogólne 
lub współdzielenie infrastruktury. 
Zastosowanie takich zasad w Unii można 
ułatwić dzięki zdefiniowaniu pewnych 
wspólnych lub zbieżnych warunków 
wykorzystania widma. Zezwolenia ogólne, 
które są najmniej kłopotliwym systemem 
zezwoleń, są szczególnie istotne w 
przypadkach, gdy nie istnieje ryzyko, że 
zakłócenia spowodują utrudnienia w 
rozwoju innych usług.

Or. en

Poprawka 33
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(8) Odsprzedaż praw do widma w 
połączeniu z elastycznymi warunkami 
użytkowania powinna mieć istotny 
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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.

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, wspólne 
środki zapobiegania gromadzeniu widma, 
które może prowadzić do powstawania 
pozycji dominującej oraz 
nieuzasadnionego niewykorzystania 
nabytego widma, a także wspólne 
standardy zniesienia tych 
licencjonowanych praw ułatwiałyby 
skoordynowane wprowadzenie przez 
państwa członkowskie takich środków oraz 
nabywanie praw tego typu w dowolnym 
miejscu na terenie Unii.

Or. en

Poprawka 34
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jak podkreślono w europejskiej 
agendzie cyfrowej bezprzewodowy 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 

(9) Jak podkreślono w europejskiej 
agendzie cyfrowej bezprzewodowy internet 
szerokopasmowy jest istotnym środkiem 
wzmocnienia konkurencji, wyboru dla 
konsumentów i dostępu do internetu na
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. Warunki przydzielania 
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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).

praw powinny być ukształtowane tak, aby 
umożliwić równą konkurencję przy 
przydzielaniu zasięgów i nie utrudniać 
nowym podmiotom wejścia na rynek. W 
związku z tym nie należy również 
zaniedbywać nowych technologii tylko 
dlatego, że są one krócej dostępne na 
rynku. 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).

Or. de

Poprawka 35
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
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 zgodności7 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.

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
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 zgodności7 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 w celu 
uniknięcia szkodliwych zakłóceń i 
zaburzeń dla obecnych i przyszłych 
użytkowników widma.

Or. en

Poprawka 36
Christel Schaldemose

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 

(13) Pasmo 800 MHz może być 
wykorzystywane do celów uzyskania 
zasięgu na dużych obszarach za pomocą 
usług szerokopasmowych. Na podstawie 
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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.

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. W 
perspektywie długoterminowej przewiduje 
się również udostępnienie widma w paśmie 
UHF zależnie od rzeczywistego popytu na 
rynku, celów społecznych i kulturalnych, 
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.

Or. en

Poprawka 37
Catherine Stihler

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 

(13) Pasmo 800 MHz może być 
wykorzystywane 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 2015 r. W 
perspektywie długoterminowej przewiduje
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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.

się również udostępnienie widma w paśmie 
UHF zależnie od rzeczywistego popytu na 
rynku, celów społecznych i kulturalnych, 
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.

Or. en

Poprawka 38
Bernadette Vergnaud

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 stanowi interesujące 
rozwiązanie służące uzyskaniu 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 rozważenie możliwości
udostępnienia widma w paśmie UHF
zależnie od faktycznego popytu na rynku, 
celów społecznych i kulturalnych, 
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.

Or. fr
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Poprawka 39
Robert Rochefort

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 zostać 
wykorzystane 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 w paśmie 
UHF zależnie od faktycznego popytu na 
rynku, celów społecznych i kulturalnych, 
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.

Or. fr

Poprawka 40
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do (13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do 
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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.

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 należy
również sprawdzić możliwość 
udostępnienia widma o innych 
częstotliwościach w oparciu o wykaz 
obecnych zastosowań widma wspomniany 
w art. 8 i potencjalne przyszłe 
zapotrzebowanie na widmo w Unii.
Uwzględniając nadawania w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu należy powiązać z 
prawami.

Or. de

Poprawka 41
Constance Le Grip

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 

(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 
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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.

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 opracowanego wykazu obecnych 
zastosowań widma, 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.

Or. fr

Poprawka 42
Cristian Silviu Buşoi

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, 

(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 należy 
przewidzieć również widmo dla wszystkich 
rodzajów usług. Uwzględniając nadawania 
w paśmie 800 MHz na dużych obszarach, 
obowiązki dotyczące zasięgu należy 
powiązać z prawami.



AM\858228PL.doc 19/55 PE458.837v01-00

PL

obowiązki dotyczące zasięgu należy 
powiązać z prawami.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady neutralności usług i technologii określone w zmienionych ramach regulacyjnych 
łączności elektronicznej powinny zostać utrzymane w przedmiotowej decyzji w celu 
zapewnienia równych szans wszystkim rodzajom usług i technologiom z myślą o ostatecznych 
korzyściach dla konsumentów, którzy będą mieli większy wybór.

Poprawka 43
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
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) Wraz z terminowym i sprzyjającym 
konkurencji otwarciem pasma 900 MHz, 
zgodnie ze zmienioną dyrektywą GSM, 
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. Dodatkowo 
kluczowe znaczenie ma wdrożenie 
dyrektywy GSM zgodnie z zasadami 
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konkurencji.

Or. de

Poprawka 44
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 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. Dodatkowo kluczowe 
znaczenie ma wdrożenie dyrektywy GSM 
zgodnie z zasadami konkurencji.

Or. de
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Poprawka 45
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ wspólne podejście oraz 
efekt skali są kluczowymi aspektami 
rozwoju łączności szerokopasmowej w 
całej Unii i zapobiegania zakłóceniom 
konkurencji, pewne warunki zezwoleń i 
warunki proceduralne można zdefiniować 
w ramach wspólnego działania państw 
członkowskich i Komisji. Warunki mogą 
obejmować obowiązki dotyczące zasięgu, 
wielkość bloku częstotliwości, terminy 
przyznawania uprawnień, dostęp do 
operatorów wirtualnych sieci łączności 
ruchomej (MVNO) oraz czas 
obowiązywania praw do użytkowania. 
Odzwierciedlając znaczenie odsprzedaży 
praw do widma dla zwiększania 
efektywnego wykorzystania widma i 
rozwoju rynku wewnętrznego 
bezprzewodowych urządzeń i usług, 
warunki takie powinny mieć zastosowanie 
w stosunku do pasm widma przydzielanych 
dla łączności bezprzewodowej, dla których 
można dokonywać przenoszenia lub 
dzierżawy praw do użytkowania.

(14) Ponieważ wspólne podejście oraz 
efekt skali są kluczowymi aspektami 
rozwoju łączności szerokopasmowej w 
całej Unii i zapobiegania zakłóceniom 
konkurencji, pewne warunki zezwoleń i 
warunki proceduralne można zdefiniować 
w ramach wspólnego działania państw 
członkowskich i Komisji. Warunki mogą 
obejmować obowiązki dotyczące zasięgu, 
wielkość bloku częstotliwości, terminy 
przyznawania uprawnień, dostęp do 
operatorów wirtualnych sieci łączności 
ruchomej (MVNO), czas obowiązywania 
praw do użytkowania oraz zasady 
określające to, które prawa mogą zostać 
cofnięte lub przeniesione. 
Odzwierciedlając znaczenie odsprzedaży 
praw do widma dla zwiększania 
efektywnego wykorzystania widma i 
rozwoju rynku wewnętrznego 
bezprzewodowych urządzeń i usług, 
warunki takie powinny mieć zastosowanie 
w stosunku do pasm widma przydzielanych 
dla łączności bezprzewodowej, dla których 
można dokonywać przenoszenia lub 
dzierżawy praw do użytkowania.

Or. en

Poprawka 46
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ wspólne podejście oraz 
efekt skali są kluczowymi aspektami 

(14) Ponieważ wspólne podejście oraz 
efekt skali są kluczowymi aspektami 
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rozwoju łączności szerokopasmowej w 
całej Unii i zapobiegania zakłóceniom 
konkurencji, pewne warunki zezwoleń i 
warunki proceduralne można zdefiniować 
w ramach wspólnego działania państw 
członkowskich i Komisji. Warunki mogą 
obejmować obowiązki dotyczące zasięgu, 
wielkość bloku częstotliwości, terminy 
przyznawania uprawnień, dostęp do 
operatorów wirtualnych sieci łączności 
ruchomej (MVNO) oraz czas 
obowiązywania praw do użytkowania. 
Odzwierciedlając znaczenie odsprzedaży 
praw do widma dla zwiększania 
efektywnego wykorzystania widma i 
rozwoju rynku wewnętrznego 
bezprzewodowych urządzeń i usług, 
warunki takie powinny mieć zastosowanie 
w stosunku do pasm widma przydzielanych 
dla łączności bezprzewodowej, dla których 
można dokonywać przenoszenia lub 
dzierżawy praw do użytkowania.

rozwoju łączności szerokopasmowej w 
całej Unii i zapobiegania zakłóceniom 
konkurencji, pewne warunki zezwoleń i 
warunki proceduralne można zdefiniować 
w ramach wspólnego działania państw 
członkowskich i Komisji. Warunki mogą 
obejmować obowiązki dotyczące zasięgu, 
terminy przyznawania uprawnień oraz czas 
obowiązywania praw do użytkowania. 
Odzwierciedlając znaczenie odsprzedaży 
praw do widma dla zwiększania 
efektywnego wykorzystania widma i 
rozwoju rynku wewnętrznego 
bezprzewodowych urządzeń i usług, 
warunki takie powinny mieć zastosowanie 
w stosunku do pasm widma przydzielanych 
dla łączności bezprzewodowej, dla których 
można dokonywać przenoszenia lub 
dzierżawy praw do użytkowania.

Or. de

Poprawka 47
Christel Schaldemose

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 

(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 
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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.

negocjacji wielostronnych; 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.

Or. en

Poprawka 48
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 powinna okresowo składać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wyników działań 
podjętych w związku z obowiązywaniem 
niniejszej decyzji, jak również na temat 
planowanych przyszłych działań.

Or. de

Poprawka 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25 a) Żaden z przepisów niniejszej decyzji 
nie ma na celu ograniczenia środków 
ochronnych uzyskanych przez podmioty 
gospodarcze na mocy dyrektywy 
2009/140/WE Parlamentu Europejskiego i 
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Rady z dnia 25 listopada 2009 r.
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 oraz 2002/20/WE w 
sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i 
usług łączności elektronicznej1.
______________
1 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.

Or. it

Poprawka 50
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Żaden z przepisów niniejszej decyzji
nie ma na celu ograniczenia środków 
ochronnych uzyskanych przez podmioty 
gospodarcze na mocy dyrektywy 
2009/140/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 25 listopada 2009 r.
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 oraz 2002/20/WE w 
sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i 
usług łączności elektronicznej1.
_______
1 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.

Or. en
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Poprawka 51
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel Cel i zakres

Or. en

Poprawka 52
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 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 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

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

Or. en

Poprawka 53
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza decyzja pozostaje bez 
uszczerbku dla procedury 
przeprowadzania analizy rynku 
przewidzianej w dyrektywie 2009/140/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 listopada 2009 zmieniającej dyrektywy 
2002/21/WE w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie 
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dostępu do sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz wzajemnych połączeń 
oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej1.
__________________________

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

Or. de

Poprawka 54
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza decyzja nie narusza 
obowiązującego prawa UE ani środków 
podjętych na szczeblu krajowym zgodnie z 
prawem unijnym, w szczególności 
odnoszących się do regulacji treści i 
polityki audiowizualnej, ani też nie 
narusza prawa państw członkowskich do 
organizowania i używania swojego widma 
radiowego do celów zachowania porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności.

Or. en

Poprawka 55
Catherine Stihler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza decyzja nie narusza 
obowiązującego prawa UE ani środków 
podjętych na szczeblu krajowym zgodnie z 
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prawem unijnym, w szczególności 
odnoszących się do regulacji treści i 
polityki audiowizualnej, ani też nie 
narusza prawa państw członkowskich do 
organizowania i używania swojego widma 
radiowego do celów zachowania porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności.

Or. en

Poprawka 56
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – 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 i uzyskania odpowiedniego 
zasięgu;

Or. de

Poprawka 57
Catherine Stihler

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, z jednoczesnym 
uwzględnieniem znacznej wartości 
społecznej, kulturalnej i gospodarczej 
widma;

Or. en
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Poprawka 58
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 projektowaniu istotne 
znaczenie ma przestrzeganie zasady 
elastyczności, wydajne korzystanie z 
widma oraz zapewnienie równej i 
niedyskryminującej konkurencji i 
zachowania krajowych szczególnych cech 
modeli prowadzenia działalności.

Or. de

Poprawka 59
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 najmniej uciążliwych i 
niedyskryminujących systemów 
wydawania zezwoleń, tak aby 
maksymalizować elastyczność i 
efektywności wykorzystania widma;

Or. de

Poprawka 60
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d) 
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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 oraz 
wydajną koordynację harmonizacji i 
unormowania częstotliwości widma.

Or. de

Poprawka 61
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 widma, aby wspierać zwłaszcza cele 
dotyczące objęcia priorytetem dostępu do 
szerokopasmowego internetu i 
zapewnienia wolnej konkurencji, przede 
wszystkim przez wdrożenie w 
odpowiednim czasie dyrektywy GSM;

Or. de

Poprawka 62
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości widma, aby wspierać cele 
strategiczne Unii, z jednoczesnym 
uwzględnieniem ważnych celów leżących 
w interesie ogólnym, takich jak 
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różnorodność kulturowa i pluralizm 
mediów, a także interesów poszczególnych 
użytkowników widma radiowego;

Or. en

Poprawka 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) utrzymanie i rozwój efektywnej 
konkurencji, szczególnie w zakresie usług 
łączności elektronicznej, poprzez 
uniemożliwienie ex ante lub 
rozwiązywanie ex post kwestii 
gromadzenia częstotliwości radiowych 
przez pewne podmioty gospodarcze, która 
powoduje poważne szkody dla 
konkurencji;

d) utrzymanie i rozwój efektywnej 
konkurencji, szczególnie w zakresie usług 
łączności elektronicznej, poprzez 
uniemożliwienie ex ante lub 
rozwiązywanie ex post kwestii 
gromadzenia częstotliwości radiowych 
przez pewne podmioty gospodarcze, która 
powoduje poważne szkody dla konkurencji
i większą utratę różnorodności 
kulturowej;

Or. en

Poprawka 64
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) utrzymanie i rozwój efektywnej 
konkurencji, szczególnie w zakresie usług 
łączności elektronicznej, poprzez 
uniemożliwienie ex ante lub 
rozwiązywanie ex post kwestii 
gromadzenia częstotliwości radiowych 
przez pewne podmioty gospodarcze, która 
powoduje poważne szkody dla 
konkurencji;

d) utrzymanie i rozwój efektywnej 
konkurencji, szczególnie w zakresie usług 
łączności elektronicznej, poprzez 
uniemożliwienie ex ante lub 
rozwiązywanie ex post kwestii 
gromadzenia częstotliwości radiowych 
przez pewne podmioty gospodarcze, która 
powoduje poważne szkody dla konkurencji
i większą utratę różnorodności 
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kulturowej;

Or. en

Poprawka 65
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) utrzymanie i rozwój efektywnej 
konkurencji, szczególnie w zakresie usług 
łączności elektronicznej, poprzez 
uniemożliwienie ex ante lub 
rozwiązywanie ex post kwestii 
gromadzenia częstotliwości radiowych 
przez pewne podmioty gospodarcze, która 
powoduje poważne szkody dla 
konkurencji;

d) utrzymanie i rozwój efektywnej 
konkurencji, szczególnie w zakresie usług 
łączności elektronicznej, poprzez 
uniemożliwienie ex ante lub 
rozwiązywanie ex post kwestii 
gromadzenia częstotliwości radiowych 
przez pewne podmioty gospodarcze, która 
powoduje poważne szkody dla 
konkurencji, poprzez odebranie praw do 
częstotliwości lub innych środków;

Or. en

Poprawka 66
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera ga) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) określenie tych obszarów widma, 
których wykorzystanie powinno 
pozostawać możliwe bez konieczności 
uzyskania licencjonowanych praw lub 
które powinny być zarezerwowane na 
potrzeby badań naukowych;

Or. en
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Poprawka 67
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
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).

Or. de

Poprawka 68
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie i Komisja 
współdziałają w celu opracowania i 
zharmonizowania norm dotyczących 
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych, jak również 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci, opierając się w koniecznych 
wypadkach na upoważnieniach 
normalizacyjnych udzielonych przez 

3. Państwa członkowskie i Komisja 
współdziałają w celu opracowania i 
zharmonizowania norm dotyczących 
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych, jak również 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci, opierając się w koniecznych 
wypadkach na upoważnieniach 
normalizacyjnych udzielonych przez 
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Komisję odpowiednim organom 
normalizacyjnym.

Komisję odpowiednim organom 
normalizacyjnym. Szczególne znaczenie 
ma skoordynowanie harmonizacji i 
unormowania częstotliwości widma, aby 
umożliwić konsumentom korzystanie bez 
ograniczeń z urządzeń obsługujących 
wszystkie częstotliwości na całym rynku 
wewnętrznym.

Or. de

Poprawka 69
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie i Komisja 
współdziałają w celu opracowania i 
zharmonizowania norm dotyczących 
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych, jak również 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci, opierając się w koniecznych 
wypadkach na upoważnieniach 
normalizacyjnych udzielonych przez 
Komisję odpowiednim organom 
normalizacyjnym.

3. Państwa członkowskie i Komisja 
współdziałają w celu opracowania i 
zharmonizowania norm dotyczących 
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych, jak również 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci, opierając się w koniecznych 
wypadkach na upoważnieniach 
normalizacyjnych udzielonych przez 
Komisję odpowiednim organom 
normalizacyjnym. Szczególną uwagę 
zwraca się również na normy dotyczące 
urządzeń użytkowanych przez osoby 
niepełnosprawne, ale bez pozbawiania ich 
prawa do użytkowania niestandardowych 
urządzeń, jeśli sobie tego życzą.

Or. en

Poprawka 70
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 
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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 jako dobra publicznego.

Or. en

Poprawka 71
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W celu ograniczenia nadmiernego 
wpływu pola elektromagnetycznego i 
zwiększenia wydajności sieci 
transmisyjnych państwa członkowskie 
zachęcają posiadaczy praw do widma do 
ściślejszej współpracy na rzecz 
udostępniania infrastruktury 
transmisyjnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem gęsto zaludnionych 
obszarów.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie na dowolnym budynku z masztami telefonii ruchomej znajdują się trzy lub cztery 
maszty różnych operatorów emitujące fale radiowe. Nie byłoby to konieczne, gdyby możliwe 
było zainstalowanie jednego publicznego lub współdzielonego masztu, który byłby w stanie 
wysyłać wyraźne sygnały i dawał dostęp wszystkim operatorom świadczącym usługi. 
Pozwoliłoby to zmniejszyć straty, zwiększyć wydajność i obniżyć poziom wpływu pola 
elektromagnetycznego na osoby mieszkające lub pracujące w danym budynku. Państwa 
członkowskie powinny wspierać takie działania.
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Poprawka 72
Hans-Peter Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Środki przewidziane w art. 1 zostaną 
przedsięwzięte wraz z terminowym i 
sprzyjającym konkurencji otwarciem 
pasma 900 MHz zgodnie ze zmienioną 
dyrektywą GSM. Środki te nie mogą być 
dyskryminujące ani zniekształcać rynku 
na korzyść dominujących przedsiębiorstw.

Or. de

Poprawka 73
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
ilość spektrum, dla której są przyznawane 
prawa do użytkowania jakiemukolwiek 
podmiotowi gospodarczemu lub mogą 
obwarować takie prawa do użytkowania 
warunkami, takimi jak postanowienia 
dotyczące dostępu hurtowego, w 
przypadku pewnych pasm lub grup pasm o 
podobnej charakterystyce, np. pasm 
częstotliwości mniejszych niż 1 GHz 
przydzielanych dla usług łączności 
elektronicznej;

a) Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
ilość spektrum, dla której są przyznawane 
prawa do użytkowania jakiemukolwiek
podmiotowi lub mogą obwarować takie 
prawa do użytkowania warunkami, takimi 
jak postanowienia dotyczące dostępu 
hurtowego, w przypadku pewnych pasm 
lub grup pasm o podobnej charakterystyce, 
np. pasm częstotliwości mniejszych niż 1 
GHz przydzielanych dla usług łączności 
elektronicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie podmioty są podmiotami gospodarczymi – np. podmioty wojskowe i 
akademickie.
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Poprawka 74
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera aa) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) państwa członkowskie mogą podjąć 
działania w celu doprowadzenia do 
bardziej równomiernego podziału widma 
między podmiotami gospodarczymi, 
rezerwując dla nowych podmiotów widmo 
ograniczające się do jednego pasma 
częstotliwości lub grupy pasm o 
podobnych cechach bądź rezerwując 
widmo o tych częstotliwościach dla celów 
użytku niekoncesjonowanego;

Or. en

Poprawka 75
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 nie będą 
powodować opóźnień ani dyskryminacji i 
będą promować efektywną konkurencję.

Or. de

Poprawka 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 
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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 nie będą 
powodować opóźnień i będą promować 
efektywną konkurencję. W celu zwalczania 
niesprawiedliwego gromadzenia widma 
przez podmioty rynkowe zajmujące 
pozycję dominującą oraz w celu 
propagowania większego wyboru dla 
konsumentów państwa członkowskie 
dopilnowują również, aby widmo było 
przydzielane w sprawiedliwy i 
zrównoważony sposób, tak aby 
umożliwiało dostawcom usług oferowanie 
konsumentom bogatego wyboru 
zróżnicowanych kulturowo programów 
telewizyjnych, radiowych i transmisji 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka 77
Christel Schaldemose

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 nie będą 
powodować opóźnień i będą promować 
efektywną konkurencję. W celu zwalczania 
niesprawiedliwego gromadzenia widma 
przez podmioty rynkowe zajmujące 
pozycję dominującą oraz w celu 
propagowania większego wyboru dla 
konsumentów państwa członkowskie 
dopilnowują również, aby widmo było 
przydzielane w sprawiedliwy i 
zrównoważony sposób, tak aby 
umożliwiało dostawcom usług oferowanie 
konsumentom bogatego wyboru 
zróżnicowanych kulturowo programów 
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telewizyjnych, radiowych i transmisji 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ponadto gdyby państwa członkowskie 
chciały przyjąć środki, o których mowa w 
ust. 2, muszą postępować zgodnie z 
warunkami wynikającymi ze stosowania 
art. 6 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa o 
zezwoleniach), zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w dyrektywie 
2009/140/WE1 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. 
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 oraz 2002/20/WE w 
sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i 
usług łączności elektronicznej1. 
________________________

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

Or. it

Poprawka 79
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie, które 
zamierzają przedsięwziąć środki zgodnie z 
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ust. 2, nawiązują w tym wypadku 
wyłącznie do warunków przewidzianych w 
art. 6 dyrektywy o zezwoleniach i 
przestrzegają procedury ustalania i 
zmieniania tych warunków zgodnie z 
dyrektywą 2009/140/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 
2009 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 oraz 2002/20/WE w 
sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i 
usług łączności elektronicznej1.
__________________________

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

Or. de

Poprawka 80
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku, gdy państwa 
członkowskie pragną przyjąć którykolwiek 
ze środków określonych w ust. 2, robią to 
przez nałożenie warunków wymienionych 
w art. 6 dyrektywy o zezwoleniach, 
zgodnie z procedurami dotyczącymi 
nałożenia lub zmiany takich warunków, 
określonymi w dyrektywie 2009/140/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 listopada 2009 r. 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 
oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności 
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elektronicznej1.
__________
1 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest dostosowanie przedmiotowego tekstu do ram regulacyjnych w 
zakresie telekomunikacji. Nie jest zwłaszcza jasne, czy w przedmiotowej decyzji (art. 5 ust. 2) 
proponuje się nadanie nowych uprawnień krajowym organom regulacyjnym, czy środki 
zaradcze i ochronne to te, które określono w obowiązującym prawodawstwie. Przede 
wszystkim krajowe organy regulacyjne nie powinny mieć możliwości obchodzenia procesu 
przeglądu rynku (w tym art. 7 dyrektywy ramowej) i nakładania zobowiązań związanych z 
dostępem, których wcześniej nie mogły nakładać.

Poprawka 81
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

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 we wszystkich zakresach 
częstotliwości i ocenia, czy można uwolnić 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

Or. de
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Poprawka 82
Cristian Silviu Buşoi

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 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi w decyzji 
2010/267/UE 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 i ocenia, 
czy można uwolnić dodatkowe pasma 
widma i udostępnić je nowym aplikacjom.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do pasma o częstotliwości 1 GHz jest nieuzasadnione, ponieważ jest zbyt 
konkretne dla tego instrumentu prawnego i w związku z tym nie uwzględnia przyszłych 
potrzeb, zwłaszcza w kontekście nowych technologii. Przedstawiane są nowe dowody 
dotyczące rozwiązań technicznych pozwalających na wprowadzanie nowych zastosowań w 
wyższych częstotliwościach pasma UHF. Przez ograniczenie zakresu do jednego konkretnego 
pasma ogranicza się możliwość zastosowania nowych technologii i wprowadzenia nowych 
zastosowań z korzyścią dla konsumentów.
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Poprawka 83
Christel Schaldemose

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 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

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 na nadawanie cyfrowe 
jest już znacznie zaawansowany lub 
zakończony i w których migracja 
dotychczas funkcjonujących usług 
telekomunikacyjnych może zostać 
przeprowadzona w odpowiednim czasie, 
Komisja zaleca udostępnienie tego pasma 
do dnia 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE Komisja we 
współpracy z państwami członkowskimi 
kontroluje wykorzystanie pasma UHF (tj. 
widma o częstotliwości od 300 MHz do 3 
GHz) i ocenia, czy można uwolnić 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

Or. en

Poprawka 84
Catherine Stihler

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 

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 
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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 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
proces przejścia na nadawanie cyfrowe 
jest już znacznie zaawansowany lub 
zakończony i w których migracja 
dotychczas funkcjonujących usług 
telekomunikacyjnych może zostać 
przeprowadzona w odpowiednim czasie, 
Komisja zaleca udostępnienie tego pasma 
do dnia 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE Komisja we 
współpracy z państwami członkowskimi 
kontroluje wykorzystanie pasma UHF (tj. 
widma o częstotliwości od 300 MHz do 3 
GHz) i ocenia, czy można uwolnić 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

Or. en

Poprawka 85
Constance Le Grip

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 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

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, w szczególności w zakresie od 300 
MHz do 3 GHz, zgodnie z art. 8 niniejszej 
decyzji, i ocenia, czy można uwolnić 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.
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Or. fr

Poprawka 86
Robert Rochefort

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 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

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 
pasma UHF (widmo w zakresie od 300 
MHz do 3 GHz) i ocenia, czy można 
uwolnić dodatkowe pasma widma i 
udostępnić je nowym aplikacjom.

Or. fr

Poprawka 87
Bernadette Vergnaud

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 

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
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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 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

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 
całego pasma UHF i ocenia, czy można 
uwolnić dodatkowe pasma widma i 
udostępnić je nowym aplikacjom.

Or. fr

Poprawka 88
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
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, a w razie konieczności 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 
naziemne usługi nadawcze ani
użytkowników realizujących programy i 
imprezy specjalne (PMSE).

We współpracy z Komisją państwa 
członkowskie sprawdzają potencjalne 
rozwiązania techniczne umożliwiające 
równoległe wykorzystanie różnych 
zakresów częstotliwości przez 
użytkowników sieci naziemnej i mobilnej, 
tak aby odpowiednio uwzględnić 
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zróżnicowane potrzeby miejskich 
aglomeracji i obszarów słabo 
zaludnionych.

Or. de

Poprawka 89
Christel Schaldemose

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 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) oraz że nie 
doprowadzi do zakłócania istniejących 
usług nadawczych.

Or. en

Poprawka 90
Catherine Stihler

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 

4. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją zapewniają propagowanie dostępu 
do treści i usług szerokopasmowych 
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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).

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) oraz że nie 
doprowadzi do zakłócania istniejących 
usług nadawczych.

Or. en

Poprawka 91
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. We współpracy z Komisją państwa 
członkowskie powinny przedsięwziąć 
niezbędne środki techniczne i regulacyjne, 
aby uniknąć szkodliwych zakłóceń 
pomiędzy usługami mobilnymi a 
użytkownikami radiofonii i 
użytkownikami realizującymi programy i 
imprezy specjalne (PMSE). Państwa 
członkowskie powinny w odpowiednim 
czasie wygospodarować wystarczające 
środki finansowe, aby pokryć koszty 
dostosowawcze związane z uwolnieniem 
pasma 800 MHz i ochroną przed 
zakłóceniami.

Or. de
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Poprawka 92
Catherine Stihler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie we współpracy 
z Komisją wdrażają niezbędne środki 
techniczne i regulacyjne w celu 
uniknięcia szkodliwych zakłóceń 
powodowanych przez usługi komunikacji 
elektronicznej w paśmie o częstotliwości 
800 MHz na usługi nadawcze i PMSE w 
paśmie o częstotliwości poniżej 790 MHz.

Or. en

Poprawka 93
Catherine Stihler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia w 
odpowiednim czasie wystarczających 
funduszy na pokrycie kosztów migracji 
oraz kosztów związanych ze środkami 
mającymi na celu ograniczenie zakłóceń 
usług nadawczych.

Or. en

Poprawka 94
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6 
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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. Aby zagwarantować wszystkim 
obywatelom dostęp do zaawansowanych 
usług cyfrowych, w tym łączności 
szerokopasmowej, zwłaszcza na odległych 
i słabo zaludnionych obszarach, państwa 
członkowskie wraz z Komisją zapewniają
dostępność odpowiedniego widma do 
celów zapewnienia szerokopasmowych 
usług satelitarnych umożliwiających 
dostęp do internetu po cenach 
porównywalnych z ofertą internetu 
naziemnego.

Or. en

Poprawka 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Jesteśmy przekonani, że zapewnianie dostępności zharmonizowanych usług satelitarnych w 
zakresie dostępu szerokopasmowego umożliwiającego dostęp do internetu po cenach 
porównywalnych z ofertą internetu naziemnego wychodzi poza zakres przedmiotowej decyzji 
Komisji oraz że pasmo S widma, na wykorzystanie którego licencje zaczęto przyznawać na 
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szczeblu europejskim w 2009 r., spełnia wymogi dla zharmonizowanych usług satelitarnych w 
zakresie dostępu szerokopasmowego.

Poprawka 96
Frank Engel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp -1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Aby wspierać dalszy rozwój 
innowacyjnych audiowizualnych usług 
medialnych i innych usług oferowanych 
obywatelom europejskim, z 
uwzględnieniem korzyści gospodarczych i 
społecznych wynikających z jednolitego 
rynku cyfrowego, państwa członkowskie 
we współpracy z Komisją zapewniają 
dostępność odpowiednich zasobów widma 
na potrzeby świadczenia takich usług 
drogą satelitarną i naziemną.

Or. en

Uzasadnienie

Nie tylko technologie nadawania naziemnego potrzebują wystarczającego widma, aby 
osiągnąć cele leżące w interesie ogólnym – satelity również potrzebują wystarczającego 
widma, aby w dalszym ciągu wprowadzać innowacyjne technologie, które wspierają 
zaawansowane usługi cyfrowe, w tym nowe usługi audiowizualne wysokiej jakości, takie jak 
telewizja HD lub telewizja 3D. Ważne jest, aby przyjąć kompleksowe podejście do kwestii 
wykorzystania widma, wspierające wszystkie technologie w przynoszeniu korzyści 
gospodarczych i społecznych obywatelom i przedsiębiorstwom, a tym samym przyczyniające 
się do pełnego urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego.

Poprawka 97
Christel Schaldemose

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

1a. We współpracy z Komisją państwa 
członkowskie zapewniają wystarczające 
środki świadczenia naziemnych usług 
nadawczych bez naruszania zasady 
neutralności świadczonych usług.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu rejonach Europy więcej osób ogląda telewizję dostarczaną za pośrednictwem kabla, 
światłowodu, satelity lub łącza szerokopasmowego niż transmisji UHF. Rezygnowanie z 
wykorzystywania pasma UHF rozpoczęło się w latach 80. XX wieku i będzie jeszcze trwać 
przez wiele lat. Sformułowanie „wystarczające środki świadczenia” oznacza, że nadawcy 
mogą liczyć na uzyskanie wystarczającego pasma, aby dotrzeć do odbiorców, chociaż pasmo 
to może nie być bezprzewodowe. Organy regulacyjne mogą następnie określić bardziej 
użyteczne zastosowania kanałów pasma UHF, które tradycyjnie są przydzielane nadawcom 
telewizyjnym.

Poprawka 98
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. We współpracy z Komisją państwa 
członkowskie dążą do znalezienia 
minimalnego zestawu zharmonizowanych 
pasm podstawowych dla użytkowników 
realizujących programy i imprezy 
specjalne (PMSE) w Unii, zgodnie z 
celami Unii polegającymi na poprawie 
integracji rynku wewnętrznego oraz 
dostępu do kultury. Te zharmonizowane 
pasma powinny mieć częstotliwość 1 GHz 
lub wyższą.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecnie artyści i grupy w trakcie tournée borykają się z problemami, ponieważ 
bezprzewodowym mikrofonom przydzielono różne częstotliwości nie tylko w poszczególnych 
państwach członkowskich, lecz także w poszczególnych miastach i regionach. PMSE nie 
wymagają dużych obszarów, w związku z czym idealne będą częstotliwości powyżej 1 GHz.

Poprawka 99
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają dostępność widma dla 
technologii komunikacji bezprzewodowej 
z zakresu identyfikacji radiowej i 
internetu przedmiotów, a także dążą do 
standaryzacji przydziału widma dla 
komunikacji w ramach internetu 
przedmiotów we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 100
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
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. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 
widma we wszystkich zakresach 
częstotliwości oraz potencjalnych 
przyszłego zapotrzebowania na widmo w 
Unii.
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Or. de

Poprawka 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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. 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 5 
GHz.

Or. en

Uzasadnienie

Jesteśmy przekonani, że istnieje potrzeba dokonania przeglądu przydziałów widma w paśmie 
o częstotliwości od 400 MHz do 5 GHz w celu dopilnowania, aby mobilne usługi 
szerokopasmowe dysponowały wystarczającym widmem co najmniej do roku 2020. 
Zauważamy, że we wniosku Komisji skoncentrowano się na zakresie częstotliwości od 300 
MHz do 3 GHz, i obawiamy się, że zakres ten nie jest wystarczająco szeroki, by sprostać 
przyszłym potrzebom. Zauważamy w szczególności, że Komisja sama uznaje znaczenie pasm o 
częstotliwości 3,5 GHz w zapewnianiu sieci szerokopasmowych dla wszystkich.

Poprawka 102
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 
umożliwia ocenę efektywności technicznej 
obecnych zastosowań widma oraz 
określenie niewydolnych technologii i 
aplikacji, niewykorzystanego lub 
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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.

niewystarczająco wykorzystanego widma 
oraz możliwości współdzielenia widma w 
oparciu o jasno zdefiniowane i przejrzyste 
kryteria i metody. W ocenie uwzględnia się 
przyszłe potrzeby w zakresie widma na 
podstawie zapotrzebowania ze strony 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz 
możliwość ich spełnienia.

Or. de

Poprawka 103
Catherine Stihler

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 w 
oparciu o jasno określone i przejrzyste 
kryteria oceny i metodologie. W ocenie 
uwzględnia się przyszłe potrzeby w 
zakresie widma na podstawie 
zapotrzebowania ze strony konsumentów i 
przedsiębiorstw oraz możliwość ich 
spełnienia.

Or. en

Poprawka 104
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W miarę możliwości do wykazu, o 
którym mowa w ust. 1, Komisja włącza 
również informacje dotyczące 
wykorzystania widma przez partnerskie 
państwa trzecie sąsiadujące z państwem 
członkowskim, które mogłoby mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na 
wykorzystanie widma w Unii.

Or. en

Poprawka 105
Christel Schaldemose

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

Or. en


