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Poprawka 24
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ZALECENIE KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Poprawka ta odnosi się do całego tekstu).

Or. de

Uzasadnienie

W kwestii rynku wewnętrznego zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) TFUE kompetencje są dzielone. 
Ponadto stosownie do art. 5 TUE należy przestrzegać zasady proporcjonalności. Cele 
środków, których podjęcie się tu rozważa, mogą w wystarczającym stopniu zostać osiągnięte 
przez państwa członkowskie. Nie jest do tego potrzebne uchwalenie środków 
harmonizacyjnych ani przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka 25
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wniosek Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
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Or. en

Uzasadnienie

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na zasadę pomocniczości i proporcjonalności, o których mowa w art. 5 TUE, 
przedmiotowy tekst należy przyjąć w formie dyrektywy. Forma rozporządzenia nie pozwala na 
niezbędną elastyczność w odniesieniu do specyfiki krajowej lub regionalnej, prowadzi do 
niepotrzebnej biurokracji i nie uwzględnia regulacji istniejących w państwach członkowskich. 
Dlatego też w dalszej części tekstu pojęcie „rozporządzenie” należy zastąpić pojęciem 
„dyrektywa”.

Poprawka 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wniosek Wniosek
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie uwzględnia różnic krajowych, w tym poziomu konkurencji. UE powinna 
pozostawić państwom członkowskim swobodę wdrażania środków w sposób najlepiej 
dostosowany do warunków krajowych.

Poprawka 28
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna, w wyniku której w całym tekście wyraz „rozporządzenie” zostaje 
zastąpiony wyrazem „dyrektywa”. Aby zmaksymalizować wpływ wniosku, istotne jest, aby 
państwa członkowskie mogły wdrażać zaproponowane postanowienia w elastyczny sposób i 
zgodnie z warunkami krajowymi. Prawa własności, prawa właścicieli gruntów i lokalne 
pozwolenia budowlane objęte są kompetencjami krajowymi i wszelkie proponowane środki 
muszą być zgodne z zasadą pomocniczości.
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Poprawka 29
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wniosek Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu.)

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka horyzontalna ma zastosowanie do całego tekstu. Poważne zastrzeżenia 
zgłoszone przez właścicieli sieci energii elektrycznej oraz 14 negatywnych opinii dotyczących 
problemów związanych z pomocniczością przekazanych przez parlamenty narodowe państw 
członkowskich skłoniły Parlament do zakwestionowania sensu rozpatrywania tego dossier 
jako rozporządzenia. Jest również jasne, że rozporządzenie ma zdecydowanie na celu 
podjęcie problemów o charakterze z natury lokalnym. Ponadto świadomość na szczeblu 
lokalnym znaczenia, jakie ma wykorzystywanie efektu synergii, jest już najwyraźniej wysoka.

Poprawka 30
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

po przekazaniu projektu aktu 
ustawodawczego parlamentom 
narodowym,

uwzględniając opinie parlamentów 
narodowych na temat projektu aktu 
ustawodawczego, 
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Uzasadnienie

Opinie te są już znane i udokumentowane w bazie danych IPEX.

Poprawka 31
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Mając na uwadze, że technologie 
informacyjno-komunikacyjne leżą u 
podstaw społeczeństwa cyfrowego i 
odpowiadają obecnie za około 20% 
rocznego wzrostu wydajności w Europie, 
4,5% europejskiego PKB i generują 25% 
prywatnych inwestycji w badania i rozwój, 
potencjalnie stanowiąc nadzwyczajny 
czynnik wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 32
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Uznając znaczenie rozpowszechniania 
dostępu do szybkich łączy 
szerokopasmowych, państwa członkowskie 
przyjęły ambitne cele w zakresie łączy 
szerokopasmowych określone w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Europejska agenda 
cyfrowa – Cyfrowe stymulowanie 

(2) Uznając znaczenie rozpowszechniania 
dostępu do szybkich łączy 
szerokopasmowych, Unia Europejska i jej
państwa członkowskie pragną przyjąć
ambitne cele w zakresie łączy 
szerokopasmowych. W komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów „Europejska agenda cyfrowa –
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europejskiego wzrostu gospodarczego”29

(„agenda cyfrowa”): do 2013 r. 100 % 
obywateli ma mieć dostęp do łączy 
szerokopasmowych, a do 2020 r. wszystkie 
gospodarstwa domowe mają mieć dostęp 
do łączy o przepustowości większej niż 30 
Mb/s, przy czym co najmniej 50 % 
gospodarstw domowych ma mieć dostęp 
do łączy internetowych o przepustowości 
przekraczającej 100 Mb/s.

Cyfrowe stymulowanie europejskiego 
wzrostu gospodarczego”29 („agenda 
cyfrowa”) przewiduje się, że do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 
dostęp do internetu o prędkości przesyłu 
danych ponad 30 Mb/s, przy czym 50% 
lub więcej europejskich gospodarstw 
domowych powinno mieć dostęp do łączy 
internetowych o przepustowości 
przekraczającej 100 Mb/s. Jednak z uwagi 
na gwałtowny rozwój technologii 
umożliwiających jeszcze szybsze 
połączenia internetowe, a także na coraz 
większy popyt na usługi elektroniczne, 
obecnie należy dążyć do bardziej 
ambitnych celów, jeżeli chodzi o szybkość 
połączeń internetowych, która powinna 
być większa niż 100 Mb/s, tak aby do 2020 
r. 50% gospodarstw domowych miało 
dostęp do łączy o przepustowości 1Gb/s, 
zgodnie z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego w sprawie agendy cyfrowej 
na rzecz wzrostu, mobilności i 
zatrudnienia: pora przyspieszyć29a.

__________________ __________________
29 COM (2010) 245; Zob. również przegląd 
agendy cyfrowej, COM (2012) 784 final.

29 COM(2010)0245; zob. również przegląd 
agendy cyfrowej, COM(2012)0784 final.
29a (2013/2593(RSP))

Or. en

Poprawka 33
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Uznając znaczenie rozpowszechniania 
dostępu do szybkich łączy 
szerokopasmowych, państwa członkowskie 
przyjęły ambitne cele w zakresie łączy 
szerokopasmowych określone w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 

(2) Uznając znaczenie rozpowszechniania 
dostępu do szybkich łączy 
szerokopasmowych, państwa 
członkowskie przyjęły cele w zakresie 
łączy szerokopasmowych określone w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
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Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Europejska agenda 
cyfrowa – Cyfrowe stymulowanie 
europejskiego wzrostu gospodarczego”29

(„agenda cyfrowa”): do 2013 r. 100 % 
obywateli ma mieć dostęp do łączy 
szerokopasmowych, a do 2020 r. wszystkie 
gospodarstwa domowe mają mieć dostęp 
do łączy o przepustowości większej niż 30 
Mb/s, przy czym co najmniej 50 % 
gospodarstw domowych ma mieć dostęp do 
łączy internetowych o przepustowości 
przekraczającej 100 Mb/s.

Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Europejska agenda 
cyfrowa – Cyfrowe stymulowanie 
europejskiego wzrostu gospodarczego”29

(„agenda cyfrowa”): do 2013 r. 100 % 
obywateli ma mieć dostęp do łączy 
szerokopasmowych, a do 2020 r. wszystkie 
gospodarstwa domowe mają mieć dostęp 
do łączy o przepustowości większej niż 30 
Mb/s, przy czym co najmniej 50 % 
gospodarstw domowych ma mieć dostęp 
do łączy internetowych o przepustowości 
przekraczającej 100 Mb/s. Wskazuje 
jednak, że z uwagi na gwałtowny rozwój 
technologii umożliwiających jeszcze 
szybsze połączenia internetowe, obecnie 
należy dążyć do tego, aby wszystkie 
gospodarstwa domowe w Unii miały 
dostęp do połączeń internetowych o 
szybkości ponad 100 Mb/s, a 50% 
gospodarstw domowych miało dostęp do 
łączy o przepustowości 1Gb/s, zgodnie z 
rezolucją Parlamentu Europejskiego w 
sprawie agendy cyfrowej na rzecz 
wzrostu, mobilności i zatrudnienia: pora 
przyspieszyć.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; Zob. również przegląd 
agendy cyfrowej, COM (2012) 784 final.

29 COM(2010)0245; zob. również przegląd 
agendy cyfrowej, COM(2012)0784 final.

Or. en

Poprawka 34
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Uznając znaczenie rozpowszechniania 
dostępu do szybkich łączy 
szerokopasmowych, państwa członkowskie 

(2) Uznając, że rozpowszechnianie dostępu 
do szybkich łączy szerokopasmowych ma 
zasadnicze znaczenie dla tego, aby 
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przyjęły ambitne cele w zakresie łączy 
szerokopasmowych określone w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Europejska agenda 
cyfrowa – Cyfrowe stymulowanie 
europejskiego wzrostu gospodarczego”29

(„agenda cyfrowa”): do 2013 r. 100 % 
obywateli ma mieć dostęp do łączy 
szerokopasmowych, a do 2020 r. wszystkie 
gospodarstwa domowe mają mieć dostęp 
do łączy o przepustowości większej niż 30 
Mb/s, przy czym co najmniej 50 % 
gospodarstw domowych ma mieć dostęp 
do łączy internetowych o przepustowości 
przekraczającej 100 Mb/s.

państwa członkowskie wypełniły 
zobowiązania dotyczące celów w zakresie 
łączy szerokopasmowych określone w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Europejska agenda 
cyfrowa – Cyfrowe stymulowanie 
europejskiego wzrostu gospodarczego”29

(„agenda cyfrowa”): do 2013 r. 100 % 
obywateli ma mieć dostęp do łączy 
szerokopasmowych, a do 2020 r. wszystkie 
gospodarstwa domowe mają mieć dostęp 
do łączy o przepustowości większej niż 30 
Mb/s, przy czym co najmniej 50 % 
gospodarstw domowych ma mieć dostęp 
do łączy internetowych o przepustowości 
przekraczającej 100 Mb/s. Podkreśla 
jednak, że cele te trzeba uznawać za 
absolutne minimum oraz że Unia musi 
dążyć do ambitniejszych celów w zakresie
łączy szerokopasmowych.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; Zob. również przegląd 
agendy cyfrowej, COM (2012) 784 final.

29 COM(2010)0245; zob. również przegląd 
agendy cyfrowej, COM(2012)0784 final.

Or. en

Poprawka 35
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Mając na uwadze, że według 
szacunków do 2020 r. do internetu będzie 
podłączonych już około 50 miliardów 
urządzeń, a do końca 2017 r. globalny 
przepływ danych wzrośnie 
piętnastokrotnie; ten wzrost wykładniczy 
ruchu na łączach szerokopasmowych 
będzie wymagał ambitnych strategii 
politycznych na szczeblu Unii i państw 
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członkowskich – aby podnieść wydajność 
sieci zarówno w zakresie łączności 
stacjonarnej, jak i mobilnej – jeśli w 
Europie ma nastąpić zwiększenie wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności i 
wydajności.

Or. en

Poprawka 36
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W agendzie cyfrowej stwierdzono 
również, że prowadzona polityka musi 
doprowadzić do obniżenia kosztów 
wprowadzania dostępu szerokopasmowego 
na całym terytorium Unii, w tym poprzez 
stosowne planowanie i koordynację oraz 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

(3) W agendzie cyfrowej stwierdzono 
również, że prowadzona polityka musi 
doprowadzić do obniżenia kosztów 
wprowadzania dostępu szerokopasmowego 
na całym terytorium Unii, w tym poprzez 
stosowne planowanie i koordynację, 
międzybranżowe i zgodne korzystanie z 
istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, 
w tym z nowoczesnej infrastruktury w 
dziedzinie technologii nadawczej, lepsze 
stanowienie prawa oraz zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych.

Or. de

Poprawka 37
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Mając na uwadze, że zmniejszenie 
kosztów wdrażania szybkich sieci 
łączności elektronicznej przyczyniłoby się 
również do digitalizacji sektora 
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publicznego, umożliwiając – oprócz 
obniżenia kosztów administracji 
publicznej i świadczenia obywatelom 
bardziej efektywnych usług – osiągnięcie 
efektu dźwigni cyfrowej we wszystkich 
sektorach gospodarki.

Or. en

Poprawka 38
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rozpowszechnianie stacjonarnych i 
bezprzewodowych szybkich sieci łączności 
elektronicznej w całej Unii wymaga 
znaczących inwestycji, z których dużą 
część stanowią koszty prac inżynieryjno-
budowlanych.

(5) Rozpowszechnianie stacjonarnych i 
bezprzewodowych szybkich sieci łączności 
elektronicznej w całej Unii wymaga 
znaczących inwestycji, z których dużą 
część stanowią koszty prac inżynieryjno-
budowlanych. Rezygnacja lub częściowa 
rezygnacja z kosztownych robót 
budowlanych może się przyczynić do 
poprawy dostępu do połączeń 
szerokopasmowych.

Or. de

Poprawka 39
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki mające na celu zwiększenie 
efektywności wykorzystania istniejącej 
infrastruktury oraz zmniejszenie kosztów 
nowych prac inżynieryjno-budowlanych i 
przeszkód utrudniających ich 
wykonywanie powinny w istotny sposób 

(7) Środki mające na celu zwiększenie 
efektywności wykorzystania istniejącej 
infrastruktury oraz zmniejszenie kosztów 
nowych prac inżynieryjno-budowlanych i 
przeszkód utrudniających ich 
wykonywanie powinny w istotny sposób 
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przyczynić się do zapewnienia szybkiego i 
szerokiego wdrażania szybkich sieci 
łączności elektronicznej, utrzymując 
jednocześnie skuteczną konkurencję.

przyczynić się do zapewnienia szybkiego i 
szerokiego wdrażania szybkich sieci 
łączności elektronicznej, utrzymując 
jednocześnie skuteczną konkurencję i nie 
wpływając negatywnie na bezpieczeństwo, 
ochronę i sprawne funkcjonowanie 
istniejącej infrastruktury publicznej.

Or. en

Poprawka 40
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
określenie minimalnych praw i 
obowiązków mających zastosowanie w 
całej Unii, tak aby ułatwić 
rozpowszechnianie szybkich sieci 
łączności elektronicznej i koordynację 
między sektorami. Zapewniając minimalne 
równe warunki działania, przepisy 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
powinny pozostawać bez uszczerbku dla 
stosowanych już najlepszych praktyk i 
środków przyjmowanych na szczeblu 
krajowym i lokalnym, które zawierają 
bardziej szczegółowe przepisy i warunki 
oraz dodatkowe środki uzupełniające takie 
prawa i obowiązki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości.

(9) Z poszanowaniem zasad 
pomocniczości i proporcjonalności celem 
niniejszej dyrektywy jest określenie 
minimalnych praw i obowiązków 
mających zastosowanie w całej Unii, tak 
aby ułatwić rozpowszechnianie szybkich 
sieci łączności elektronicznej i koordynację 
między sektorami. Zapewniając minimalne 
równe warunki działania, przepisy 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
powinny pozostawać bez uszczerbku dla 
stosowanych już najlepszych praktyk i 
środków przyjmowanych na szczeblu 
krajowym i lokalnym, które zawierają 
bardziej szczegółowe przepisy i warunki 
oraz dodatkowe środki uzupełniające takie 
prawa i obowiązki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości.

Or. en

Poprawka 41
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
określenie minimalnych praw i 
obowiązków mających zastosowanie w 
całej Unii, tak aby ułatwić 
rozpowszechnianie szybkich sieci 
łączności elektronicznej i koordynację 
między sektorami. Zapewniając minimalne 
równe warunki działania, przepisy 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
powinny pozostawać bez uszczerbku dla 
stosowanych już najlepszych praktyk i 
środków przyjmowanych na szczeblu 
krajowym i lokalnym, które zawierają 
bardziej szczegółowe przepisy i warunki 
oraz dodatkowe środki uzupełniające takie 
prawa i obowiązki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości.

(9) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
określenie minimalnych praw i 
obowiązków mających zastosowanie w 
całej Unii, tak aby ułatwić 
rozpowszechnianie szybkich sieci 
łączności elektronicznej i koordynację 
między sektorami. Zapewniając minimalne 
równe warunki działania, przepisy 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
powinny pozostawać bez uszczerbku dla 
stosowanych już najlepszych praktyk i 
środków przyjmowanych na szczeblu 
krajowym i lokalnym, które zawierają 
bardziej szczegółowe przepisy i warunki 
oraz dodatkowe środki uzupełniające takie 
prawa i obowiązki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości. Celem rozporządzenia jest 
również wspieranie otwartości i 
efektywnej konkurencji dziedzinie usług 
sieciowych.

Or. sv

Poprawka 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
określenie minimalnych praw i 
obowiązków mających zastosowanie w 
całej Unii, tak aby ułatwić 
rozpowszechnianie szybkich sieci 
łączności elektronicznej i koordynację 
między sektorami. Zapewniając minimalne 
równe warunki działania, przepisy 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
powinny pozostawać bez uszczerbku dla 
stosowanych już najlepszych praktyk i 
środków przyjmowanych na szczeblu 

(9) Celem niniejszej dyrektywy jest 
określenie minimalnych praw i 
obowiązków mających zastosowanie w 
całej Unii, tak aby ułatwić 
rozpowszechnianie szybkich sieci 
łączności elektronicznej i koordynację 
między sektorami. Zapewniając minimalne 
równe warunki działania, przepisy 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
powinny pozostawać bez uszczerbku dla 
stosowanych już najlepszych praktyk i 
środków przyjmowanych na szczeblu 
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krajowym i lokalnym, które zawierają 
bardziej szczegółowe przepisy i warunki 
oraz dodatkowe środki uzupełniające takie 
prawa i obowiązki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości.

krajowym i lokalnym, które zawierają 
bardziej szczegółowe przepisy i warunki 
oraz dodatkowe środki uzupełniające takie 
prawa i obowiązki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości.

Or. en

Poprawka 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W świetle zasady lex specialis, jeżeli 
mają zastosowanie bardziej szczegółowe 
środki regulacyjne zgodne z prawem UE, 
to mają one pierwszeństwo w stosunku do 
minimalnych praw i obowiązków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Tym samym, niniejsze 
rozporządzenie powinno pozostawać bez 
uszczerbku dla prawa UE, w szczególności 
dla szczególnych środków prawnych, 
takich jak środki zaradcze dotyczące 
przedsiębiorstw mających znaczącą 
pozycję na rynku, stosowane zgodnie z 
unijnymi ramami prawnymi dotyczącymi 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w 
sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa ramowa)32, dyrektywa 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
zezwoleń na udostępnienie sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa o 
zezwoleniach)33, dyrektywa 2002/19/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci 
łączności elektronicznej i urządzeń 
towarzyszących oraz wzajemnych połączeń 
(dyrektywa o dostępie)34, dyrektywa 

(10) W świetle zasady lex specialis, jeżeli 
mają zastosowanie bardziej szczegółowe 
środki regulacyjne zgodne z prawem UE, 
to mają one pierwszeństwo w stosunku do 
minimalnych praw i obowiązków 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Tym samym, niniejsza dyrektywa powinna
pozostawać bez uszczerbku dla prawa UE, 
w szczególności dla szczególnych środków 
prawnych, takich jak środki zaradcze 
dotyczące przedsiębiorstw mających 
znaczącą pozycję na rynku, stosowane 
zgodnie z unijnymi ramami prawnymi 
dotyczącymi łączności elektronicznej 
(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. 
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa ramowa)32, dyrektywa 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
zezwoleń na udostępnienie sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa o 
zezwoleniach)33, dyrektywa 2002/19/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci 
łączności elektronicznej i urządzeń 
towarzyszących oraz wzajemnych połączeń 
(dyrektywa o dostępie)34, dyrektywa 
2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i 
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2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
usługi powszechnej i związanych z 
sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników 
(dyrektywa o usłudze powszechnej)35 oraz 
dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 16 
września 2002 r. w sprawie konkurencji na 
rynkach sieci i usług łączności 
elektronicznej36).

Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
usługi powszechnej i związanych z 
sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników 
(dyrektywa o usłudze powszechnej)35 oraz 
dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 16 
września 2002 r. w sprawie konkurencji na 
rynkach sieci i usług łączności 
elektronicznej36).

__________________ __________________
32 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. 32 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.
33 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 21. 33 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 21.
34 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7. 34 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7.
35 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51. 35 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51.
36 Dz.U. L 249 z 17.9.2002, s. 21. 36 Dz.U. L 249 z 17.9.2002, s. 21.

Or. en

Poprawka 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dla operatorów sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności nowych 
podmiotów na rynku, o wiele bardziej 
wydajne może być wykorzystywanie już 
istniejącej infrastruktury fizycznej, w tym 
należącej do innych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, na potrzeby 
rozpowszechniania sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności na 
obszarach, gdzie niedostępna jest 
odpowiednia sieć łączności elektronicznej 
lub gdzie budowa nowej infrastruktury 
fizycznej może być nieopłacalna. Ponadto 
synergie między sektorami mogą znacząco 
zredukować konieczność prowadzenia prac 
budowlanych związanych z wdrażaniem 

(11) Dla operatorów sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności nowych 
podmiotów na rynku, o wiele bardziej 
wydajne może być wykorzystywanie już 
istniejącej infrastruktury fizycznej, w tym 
należącej do innych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, na potrzeby 
rozpowszechniania sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności na 
obszarach, gdzie niedostępna jest 
odpowiednia sieć łączności elektronicznej 
lub gdzie budowa nowej infrastruktury 
fizycznej może być nieopłacalna. W 
związku z tym należy ponadto sprawdzić, 
do jakiego stopnia efekty synergii między 
sektorami mogłyby ograniczyć
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sieci łączności elektronicznej i tym samym
mogą zmniejszyć związane z nimi koszty 
społeczne i środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory 
komunikacyjne. Z tego względu niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie nie tylko do dostawców 
usług łączności elektronicznej, ale również 
do wszelkich właścicieli lub posiadaczy 
praw do użytkowania rozległej i 
wszechobecnej infrastruktury fizycznej, w 
ramach której można umieścić elementy 
sieci łączności elektronicznej, takiej jak 
sieci fizyczne wykorzystywane do 
dostarczania usług elektroenergetycznych, 
gazowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, grzewczych i 
transportowych.

konieczność prowadzenia prac 
budowlanych związanych z wdrażaniem 
sieci łączności elektronicznej i tym samym 
zmniejszyć związane z nimi koszty 
społeczne i środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie oraz uciążliwości i zatory 
komunikacyjne. Z tego względu niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie nie tylko do dostawców 
usług łączności elektronicznej, ale również 
do wszelkich właścicieli lub posiadaczy 
praw do użytkowania rozległej i 
wszechobecnej infrastruktury fizycznej, w 
ramach której można umieścić elementy 
sieci łączności elektronicznej, takiej jak 
sieci fizyczne wykorzystywane do 
dostarczania usług elektroenergetycznych, 
gazowych i transportowych.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względów technicznych, prawnych i higienicznych nie wszystkie rodzaje infrastruktury 
fizycznej nadają się do tego, aby łączyć je z elementami łączności elektronicznej.

Poprawka 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dla operatorów sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności nowych 
podmiotów na rynku, o wiele bardziej 
wydajne może być wykorzystywanie już 
istniejącej infrastruktury fizycznej, w tym 
należącej do innych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, na potrzeby 
rozpowszechniania sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności na 
obszarach, gdzie niedostępna jest 
odpowiednia sieć łączności elektronicznej 
lub gdzie budowa nowej infrastruktury 

(11) Dla operatorów sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności nowych 
podmiotów na rynku, o wiele bardziej 
wydajne może być wykorzystywanie już 
istniejącej i nadającej się do tego celu
infrastruktury fizycznej, w tym należącej 
do innych przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej, na potrzeby rozpowszechniania 
sieci łączności elektronicznej, w 
szczególności na obszarach, gdzie 
niedostępna jest odpowiednia sieć 
łączności elektronicznej lub gdzie budowa 



PE519.832v01-00 18/107 AM\1005010PL.doc

PL

fizycznej może być nieopłacalna. Ponadto 
synergie między sektorami mogą znacząco 
zredukować konieczność prowadzenia prac 
budowlanych związanych z wdrażaniem 
sieci łączności elektronicznej i tym samym 
mogą zmniejszyć związane z nimi koszty 
społeczne i środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory 
komunikacyjne. Z tego względu niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie nie tylko do dostawców 
usług łączności elektronicznej, ale również 
do wszelkich właścicieli lub posiadaczy 
praw do użytkowania rozległej i 
wszechobecnej infrastruktury fizycznej, w 
ramach której można umieścić elementy 
sieci łączności elektronicznej, takiej jak 
sieci fizyczne wykorzystywane do 
dostarczania usług elektroenergetycznych, 
gazowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, grzewczych i 
transportowych.

nowej infrastruktury fizycznej może być 
nieopłacalna. Ponadto efekty synergii
między sektorami mogą znacząco 
zredukować konieczność prowadzenia prac 
budowlanych związanych z wdrażaniem 
sieci łączności elektronicznej i tym samym 
mogą zmniejszyć związane z nimi koszty 
społeczne i środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory 
komunikacyjne. Z tego względu niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie nie tylko do dostawców 
usług łączności elektronicznej, ale również 
do wszelkich właścicieli lub posiadaczy 
praw do użytkowania rozległej i 
wszechobecnej infrastruktury fizycznej, w 
ramach której można umieścić elementy 
sieci łączności elektronicznej, takiej jak 
sieci fizyczne wykorzystywane do 
dostarczania usług elektroenergetycznych, 
gazowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, grzewczych i 
transportowych.

Or. de

Poprawka 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dla operatorów sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności nowych 
podmiotów na rynku, o wiele bardziej 
wydajne może być wykorzystywanie już 
istniejącej infrastruktury fizycznej, w tym 
należącej do innych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, na potrzeby 
rozpowszechniania sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności na 
obszarach, gdzie niedostępna jest 
odpowiednia sieć łączności elektronicznej 
lub gdzie budowa nowej infrastruktury 

(11) Dla operatorów sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności nowych 
podmiotów na rynku, o wiele bardziej 
wydajne może być wykorzystywanie już 
istniejącej infrastruktury fizycznej, w tym 
należącej do innych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, na potrzeby 
rozpowszechniania sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności na 
obszarach, gdzie niedostępna jest 
odpowiednia sieć łączności elektronicznej 
lub gdzie budowa nowej infrastruktury 
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fizycznej może być nieopłacalna. Ponadto 
synergie między sektorami mogą znacząco 
zredukować konieczność prowadzenia prac 
budowlanych związanych z wdrażaniem 
sieci łączności elektronicznej i tym samym 
mogą zmniejszyć związane z nimi koszty 
społeczne i środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory 
komunikacyjne. Z tego względu niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie nie tylko do dostawców 
usług łączności elektronicznej, ale również 
do wszelkich właścicieli lub posiadaczy 
praw do użytkowania rozległej i 
wszechobecnej infrastruktury fizycznej, w 
ramach której można umieścić elementy 
sieci łączności elektronicznej, takiej jak 
sieci fizyczne wykorzystywane do 
dostarczania usług elektroenergetycznych, 
gazowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, grzewczych i 
transportowych.

fizycznej może być nieopłacalna. Ponadto 
synergie między sektorami mogą znacząco 
zredukować konieczność prowadzenia prac 
budowlanych związanych z wdrażaniem 
sieci łączności elektronicznej i tym samym 
mogą zmniejszyć związane z nimi koszty 
społeczne i środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory 
komunikacyjne. Z tego względu niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie nie 
tylko do dostawców usług łączności 
elektronicznej, ale również do wszelkich 
właścicieli lub posiadaczy praw do 
użytkowania rozległej i wszechobecnej 
infrastruktury fizycznej, w ramach której 
można umieścić elementy sieci łączności 
elektronicznej, takiej jak sieci fizyczne 
wykorzystywane do dostarczania usług 
elektroenergetycznych, gazowych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, 
grzewczych i transportowych.

Or. en

Poprawka 47
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dla operatorów sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności nowych 
podmiotów na rynku, o wiele bardziej 
wydajne może być wykorzystywanie już 
istniejącej infrastruktury fizycznej, w tym 
należącej do innych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, na potrzeby 
rozpowszechniania sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności na 
obszarach, gdzie niedostępna jest 
odpowiednia sieć łączności elektronicznej 
lub gdzie budowa nowej infrastruktury 
fizycznej może być nieopłacalna. Ponadto 

(11) Dla operatorów sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności nowych 
podmiotów na rynku, o wiele bardziej 
wydajne może być wykorzystywanie już 
istniejącej infrastruktury fizycznej, w tym 
należącej do innych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, na potrzeby 
rozpowszechniania sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności na 
obszarach, gdzie niedostępna jest 
odpowiednia sieć łączności elektronicznej 
lub gdzie budowa nowej infrastruktury 
fizycznej może być nieopłacalna. Ponadto 
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synergie między sektorami mogą znacząco 
zredukować konieczność prowadzenia prac 
budowlanych związanych z wdrażaniem 
sieci łączności elektronicznej i tym samym 
mogą zmniejszyć związane z nimi koszty 
społeczne i środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory 
komunikacyjne. Z tego względu niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie nie tylko do dostawców 
usług łączności elektronicznej, ale również 
do wszelkich właścicieli lub posiadaczy 
praw do użytkowania rozległej i 
wszechobecnej infrastruktury fizycznej, w 
ramach której można umieścić elementy 
sieci łączności elektronicznej, takiej jak 
sieci fizyczne wykorzystywane do 
dostarczania usług elektroenergetycznych, 
gazowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, grzewczych i 
transportowych.

efekty synergii między sektorami mogą 
znacząco zredukować konieczność 
prowadzenia prac budowlanych 
związanych z wdrażaniem sieci łączności 
elektronicznej i tym samym mogą 
zmniejszyć związane z nimi koszty 
społeczne i środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory 
komunikacyjne. Z tego względu niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie nie tylko do dostawców 
usług łączności elektronicznej, ale również 
do wszelkich właścicieli lub posiadaczy 
praw do użytkowania rozległej i 
wszechobecnej infrastruktury fizycznej, w 
ramach której można umieścić elementy 
sieci łączności elektronicznej, takiej jak 
sieci fizyczne wykorzystywane do 
dostarczania usług elektroenergetycznych, 
gazowych i transportowych.

Or. de

Uzasadnienie

Ingerowanie w infrastrukturę służącą do transportu wody (w tym również do oczyszczania i 
usuwania ścieków) może stanowić ryzyko dla zdrowia publicznego. Dziedzinę tę należy więc 
wyłączyć z zakresu stosowania odpowiednich przepisów. To samo dotyczy sieci grzewczych, 
gdyż w przypadku kładzenia elementów doprowadzających i odprowadzających dla 
komponentów szybkiej sieci łączności elektronicznej nie można zagwarantować niezbędnej 
ochrony przed wilgocią.

Poprawka 48
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dla operatorów sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności nowych 
podmiotów na rynku, o wiele bardziej 
wydajne może być wykorzystywanie już 
istniejącej infrastruktury fizycznej, w tym 

(11) Dla operatorów sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności nowych 
podmiotów na rynku, o wiele bardziej 
wydajne może być wykorzystywanie już 
istniejącej infrastruktury fizycznej, w tym 
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należącej do innych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, na potrzeby 
rozpowszechniania sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności na 
obszarach, gdzie niedostępna jest 
odpowiednia sieć łączności elektronicznej 
lub gdzie budowa nowej infrastruktury 
fizycznej może być nieopłacalna. Ponadto 
synergie między sektorami mogą znacząco 
zredukować konieczność prowadzenia prac 
budowlanych związanych z wdrażaniem 
sieci łączności elektronicznej i tym samym 
mogą zmniejszyć związane z nimi koszty 
społeczne i środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory 
komunikacyjne. Z tego względu niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie nie tylko do dostawców 
usług łączności elektronicznej, ale również 
do wszelkich właścicieli lub posiadaczy 
praw do użytkowania rozległej i 
wszechobecnej infrastruktury fizycznej, w 
ramach której można umieścić elementy 
sieci łączności elektronicznej, takiej jak 
sieci fizyczne wykorzystywane do 
dostarczania usług elektroenergetycznych, 
gazowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, grzewczych i 
transportowych.

należącej do innych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, na potrzeby 
rozpowszechniania sieci łączności 
elektronicznej, w szczególności na 
obszarach, gdzie niedostępna jest 
odpowiednia sieć łączności elektronicznej 
lub gdzie budowa nowej infrastruktury 
fizycznej może być nieopłacalna. Ponadto 
synergie między sektorami mogą znacząco 
zredukować konieczność prowadzenia prac 
budowlanych związanych z wdrażaniem 
sieci łączności elektronicznej i tym samym 
mogą zmniejszyć związane z nimi koszty 
społeczne i środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory 
komunikacyjne. Z tego względu niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie nie tylko do dostawców 
usług łączności elektronicznej, ale również 
do wszelkich właścicieli lub posiadaczy 
praw do użytkowania rozległej i 
wszechobecnej infrastruktury fizycznej, w 
ramach której można umieścić elementy 
sieci łączności elektronicznej, takiej jak 
sieci fizyczne wykorzystywane do 
dostarczania usług elektroenergetycznych, 
gazowych, grzewczych i transportowych.

Or. en

Poprawka 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Z uwagi na mały stopień 
zróżnicowania obiekty fizyczne takich 
sieci mogą w wielu przypadkach pomieścić 
jednocześnie wiele różnych elementów 
sieci łączności elektronicznej, w tym 
elementy umożliwiające dostarczanie usług 

(12) Z uwagi na mały stopień 
zróżnicowania obiekty fizyczne takich 
sieci mogą w wielu przypadkach pomieścić 
jednocześnie wiele różnych elementów 
sieci łączności elektronicznej, w tym 
elementy umożliwiające dostarczanie usług 
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dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości wynoszącej co najmniej 30 
Mb/s zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, bez wpływu na główną 
realizowaną usługę i przy minimalnych 
kosztach adaptacji. Tym samym, 
infrastruktura fizyczna przeznaczona tylko 
do umieszczenia innych elementów sieci, 
która nie staje się sama aktywnym 
elementem sieci, może być zasadniczo 
wykorzystywana do ulokowania kabli i 
urządzeń łączności elektronicznej oraz 
wszelkich innych elementów sieci 
łączności elektronicznej, niezależnie od jej 
faktycznego użytkowania lub własności. 
Bez uszczerbku dla realizacji interesu 
ogólnego związanego ze świadczeniem 
usługi głównej, należy wspierać synergie 
między operatorami sieci, tak aby 
przyczyniały się one do osiągnięcia celów 
agendy cyfrowej.

dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości wynoszącej co najmniej 30 
Mb/s zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, bez wpływu na główną 
realizowaną usługę i przy minimalnych 
kosztach adaptacji. Tym samym, 
infrastruktura fizyczna przeznaczona tylko 
do umieszczenia innych elementów sieci, 
która nie staje się sama aktywnym 
elementem sieci, może być zasadniczo 
wykorzystywana do ulokowania kabli i 
urządzeń łączności elektronicznej oraz 
wszelkich innych elementów sieci 
łączności elektronicznej, jeżeli 
infrastruktura fizyczna nadaje się do tego 
pod względem technicznym i higienicznym 
oraz przestrzega się praw własności i
użytkowania.

Or. de

Poprawka 50
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Z uwagi na mały stopień 
zróżnicowania obiekty fizyczne takich 
sieci mogą w wielu przypadkach pomieścić 
jednocześnie wiele różnych elementów 
sieci łączności elektronicznej, w tym 
elementy umożliwiające dostarczanie usług 
dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości wynoszącej co najmniej 30 
Mb/s zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, bez wpływu na główną 
realizowaną usługę i przy minimalnych 
kosztach adaptacji. Tym samym, 
infrastruktura fizyczna przeznaczona tylko 
do umieszczenia innych elementów sieci, 

(12) Z uwagi na mały stopień 
zróżnicowania obiekty fizyczne takich 
sieci mogą w wielu przypadkach pomieścić 
jednocześnie wiele różnych elementów 
sieci łączności elektronicznej, w tym 
elementy umożliwiające dostarczanie usług 
dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości wynoszącej co najmniej 30 
Mb/s zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, bez wpływu na główną 
realizowaną usługę i przy minimalnych 
kosztach adaptacji. Tym samym, 
infrastruktura fizyczna przeznaczona tylko 
do umieszczenia innych elementów sieci, 
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która nie staje się sama aktywnym 
elementem sieci, może być zasadniczo 
wykorzystywana do ulokowania kabli i 
urządzeń łączności elektronicznej oraz 
wszelkich innych elementów sieci 
łączności elektronicznej, niezależnie od jej 
faktycznego użytkowania lub własności. 
Bez uszczerbku dla realizacji interesu 
ogólnego związanego ze świadczeniem 
usługi głównej, należy wspierać synergie 
między operatorami sieci, tak aby 
przyczyniały się one do osiągnięcia celów 
agendy cyfrowej.

która nie staje się sama aktywnym 
elementem sieci, może być zasadniczo 
wykorzystywana do ulokowania kabli i 
urządzeń łączności elektronicznej oraz 
wszelkich innych elementów sieci 
łączności elektronicznej w przypadku 
braku jakichkolwiek zastrzeżeń co do 
bezpieczeństwa lub przyszłych interesów 
gospodarczych właścicieli infrastruktury. 
Bez uszczerbku dla realizacji interesu 
ogólnego związanego ze świadczeniem 
usługi głównej, należy wspierać synergie 
między operatorami sieci, tak aby 
przyczyniały się one do osiągnięcia celów 
agendy cyfrowej.

Or. en

Poprawka 51
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Z uwagi na mały stopień 
zróżnicowania obiekty fizyczne takich 
sieci mogą w wielu przypadkach pomieścić 
jednocześnie wiele różnych elementów 
sieci łączności elektronicznej, w tym 
elementy umożliwiające dostarczanie usług 
dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości wynoszącej co najmniej 30 
Mb/s zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, bez wpływu na główną 
realizowaną usługę i przy minimalnych 
kosztach adaptacji. Tym samym, 
infrastruktura fizyczna przeznaczona tylko 
do umieszczenia innych elementów sieci, 
która nie staje się sama aktywnym 
elementem sieci, może być zasadniczo 
wykorzystywana do ulokowania kabli i 
urządzeń łączności elektronicznej oraz 
wszelkich innych elementów sieci 
łączności elektronicznej, niezależnie od jej 

(12) Z uwagi na mały stopień 
zróżnicowania obiekty fizyczne takich 
sieci mogą w wielu przypadkach pomieścić 
jednocześnie wiele różnych elementów 
sieci łączności elektronicznej, w tym 
elementy umożliwiające dostarczanie usług 
dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości wynoszącej co najmniej 30 
Mb/s zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, bez wpływu na główną 
realizowaną usługę i przy minimalnych 
kosztach adaptacji. Tym samym, 
infrastruktura fizyczna przeznaczona tylko 
do umieszczenia innych elementów sieci, 
która nie staje się sama aktywnym 
elementem sieci, może być zasadniczo 
wykorzystywana do ulokowania kabli i 
urządzeń łączności elektronicznej oraz 
wszelkich innych elementów sieci 
łączności elektronicznej, niezależnie od jej 
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faktycznego użytkowania lub własności.
Bez uszczerbku dla realizacji interesu 
ogólnego związanego ze świadczeniem 
usługi głównej, należy wspierać synergie
między operatorami sieci, tak aby 
przyczyniały się one do osiągnięcia celów 
agendy cyfrowej.

faktycznego użytkowania lub własności.
Bez uszczerbku dla realizacji interesu 
ogólnego związanego ze świadczeniem 
usługi głównej, należy wspierać efekty 
synergii (obejmujące również 
uwzględnienie wszystkich dostępnych 
technologii) między operatorami sieci, tak 
aby przyczyniały się one do osiągnięcia 
celów agendy cyfrowej.

Or. de

Poprawka 52
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Z uwagi na mały stopień 
zróżnicowania obiekty fizyczne takich 
sieci mogą w wielu przypadkach pomieścić 
jednocześnie wiele różnych elementów 
sieci łączności elektronicznej, w tym 
elementy umożliwiające dostarczanie 
usług dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości wynoszącej co najmniej 
30 Mb/s zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, bez wpływu na główną 
realizowaną usługę i przy minimalnych 
kosztach adaptacji. Tym samym, 
infrastruktura fizyczna przeznaczona tylko 
do umieszczenia innych elementów sieci, 
która nie staje się sama aktywnym 
elementem sieci, może być zasadniczo 
wykorzystywana do ulokowania kabli i 
urządzeń łączności elektronicznej oraz 
wszelkich innych elementów sieci 
łączności elektronicznej, niezależnie od jej 
faktycznego użytkowania lub własności. 
Bez uszczerbku dla realizacji interesu 
ogólnego związanego ze świadczeniem 
usługi głównej, należy wspierać synergie 
między operatorami sieci, tak aby 
przyczyniały się one do osiągnięcia celów 

(12) Z uwagi na mały stopień 
zróżnicowania obiekty fizyczne takich 
sieci mogą w wielu przypadkach pomieścić 
jednocześnie wiele różnych elementów 
sieci łączności elektronicznej, w tym 
elementy umożliwiające zapewnienie
dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości wynoszącej 100 Mb/s oraz 
1Gb/s i większej zgodnie z zasadą 
neutralności technologicznej, bez wpływu 
na główną realizowaną usługę i przy 
minimalnych kosztach adaptacji. Tym 
samym, infrastruktura fizyczna 
przeznaczona tylko do umieszczenia 
innych elementów sieci, która nie staje się 
sama aktywnym elementem sieci, może 
być zasadniczo wykorzystywana do 
ulokowania kabli i urządzeń łączności 
elektronicznej oraz wszelkich innych 
elementów sieci łączności elektronicznej, 
niezależnie od jej faktycznego 
użytkowania lub własności. Bez 
uszczerbku dla realizacji interesu ogólnego 
związanego ze świadczeniem usługi 
głównej, należy wspierać synergie między 
operatorami sieci, tak aby przyczyniały się 
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agendy cyfrowej. one do osiągnięcia celów agendy cyfrowej.

Or. en

Poprawka 53
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Z uwagi na mały stopień 
zróżnicowania obiekty fizyczne takich 
sieci mogą w wielu przypadkach pomieścić 
jednocześnie wiele różnych elementów 
sieci łączności elektronicznej, w tym 
elementy umożliwiające dostarczanie
usług dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości wynoszącej co najmniej 30 
Mb/s zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, bez wpływu na główną 
realizowaną usługę i przy minimalnych 
kosztach adaptacji. Tym samym, 
infrastruktura fizyczna przeznaczona tylko 
do umieszczenia innych elementów sieci, 
która nie staje się sama aktywnym 
elementem sieci, może być zasadniczo 
wykorzystywana do ulokowania kabli i 
urządzeń łączności elektronicznej oraz 
wszelkich innych elementów sieci 
łączności elektronicznej, niezależnie od jej 
faktycznego użytkowania lub własności. 
Bez uszczerbku dla realizacji interesu 
ogólnego związanego ze świadczeniem 
usługi głównej, należy wspierać synergie 
między operatorami sieci, tak aby 
przyczyniały się one do osiągnięcia celów 
agendy cyfrowej.

(12) Z uwagi na mały stopień 
zróżnicowania obiekty fizyczne takich 
sieci mogą w wielu przypadkach pomieścić 
jednocześnie wiele różnych elementów 
sieci łączności elektronicznej bez wpływu 
na główną realizowaną usługę i przy 
minimalnych kosztach adaptacji. Tym 
samym, infrastruktura fizyczna 
przeznaczona tylko do umieszczenia 
innych elementów sieci, która nie staje się 
sama aktywnym elementem sieci, może 
być zasadniczo wykorzystywana do 
ulokowania kabli i urządzeń łączności 
elektronicznej oraz wszelkich innych 
elementów sieci łączności elektronicznej, 
niezależnie od jej faktycznego 
użytkowania lub własności. Bez 
uszczerbku dla realizacji interesu ogólnego 
związanego ze świadczeniem usługi 
głównej, należy wspierać synergie między 
operatorami sieci, tak aby przyczyniały się 
one do osiągnięcia celów agendy cyfrowej.

Or. en
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Poprawka 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Mimo iż niniejsze rozporządzenie 
powinno również pozostawać bez 
uszczerbku dla wszelkich szczególnych 
zabezpieczeń niezbędnych do zapewnienia 
integralności i bezpieczeństwa sieci oraz 
do zagwarantowania, że usługa główna 
realizowana przez operatora sieci nie 
zostanie naruszona, zasady ogólne zawarte 
w przepisach krajowych, które zabraniają 
operatorom sieci prowadzenia negocjacji w 
sprawie udostępnienia infrastruktury 
fizycznej dostawcom sieci łączności 
elektronicznej, mogą uniemożliwiać 
stworzenie rynku dostępu do infrastruktury 
fizycznej i powinny z tego względu zostać 
zniesione. Jednocześnie środki 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu
pozostają bez uszczerbku dla możliwości 
zwiększenia przez państwa członkowskie 
atrakcyjności udzielania dostępu do 
infrastruktury przez operatorów 
użyteczności publicznej poprzez 
wyłączenie przychodów pochodzących z 
takiej usługi z podstawy służącej do 
obliczania taryf dla użytkowników 
końcowych w odniesieniu do głównych 
przedmiotów działalności takiego 
operatora, zgodnie z obowiązującym 
prawem UE.

(13) Mimo iż niniejsza dyrektywa powinna
również pozostawać bez uszczerbku dla 
wszelkich szczególnych zabezpieczeń 
niezbędnych do zapewnienia integralności 
i bezpieczeństwa sieci oraz do 
zagwarantowania, że usługa główna 
realizowana przez operatora sieci nie 
zostanie naruszona, zasady ogólne zawarte 
w przepisach krajowych, które zabraniają 
operatorom sieci prowadzenia negocjacji w 
sprawie udostępnienia infrastruktury 
fizycznej dostawcom sieci łączności 
elektronicznej, mogą uniemożliwiać 
stworzenie rynku dostępu do infrastruktury 
fizycznej i powinny z tego względu zostać 
zniesione. Jednocześnie środki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie
pozostają bez uszczerbku dla możliwości 
zwiększenia przez państwa członkowskie 
atrakcyjności udzielania dostępu do 
infrastruktury przez operatorów 
użyteczności publicznej poprzez 
wyłączenie przychodów pochodzących z 
takiej usługi z podstawy służącej do 
obliczania taryf dla użytkowników 
końcowych w odniesieniu do głównych 
przedmiotów działalności takiego 
operatora, zgodnie z obowiązującym 
prawem UE.

Or. en

Poprawka 55
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Mimo iż niniejsze rozporządzenie 
powinno również pozostawać bez 
uszczerbku dla wszelkich szczególnych 
zabezpieczeń niezbędnych do zapewnienia 
integralności i bezpieczeństwa sieci oraz 
do zagwarantowania, że usługa główna 
realizowana przez operatora sieci nie 
zostanie naruszona, zasady ogólne zawarte 
w przepisach krajowych, które zabraniają 
operatorom sieci prowadzenia negocjacji w 
sprawie udostępnienia infrastruktury 
fizycznej dostawcom sieci łączności 
elektronicznej, mogą uniemożliwiać 
stworzenie rynku dostępu do infrastruktury 
fizycznej i powinny z tego względu zostać 
zniesione. Jednocześnie środki 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
pozostają bez uszczerbku dla możliwości 
zwiększenia przez państwa członkowskie 
atrakcyjności udzielania dostępu do 
infrastruktury przez operatorów 
użyteczności publicznej poprzez 
wyłączenie przychodów pochodzących z 
takiej usługi z podstawy służącej do 
obliczania taryf dla użytkowników 
końcowych w odniesieniu do głównych 
przedmiotów działalności takiego 
operatora, zgodnie z obowiązującym 
prawem UE.

(13) Mimo iż niniejsze rozporządzenie 
powinno również pozostawać bez 
uszczerbku dla wszelkich szczególnych 
zabezpieczeń niezbędnych do zapewnienia 
integralności, ochrony i bezpieczeństwa 
sieci oraz do zagwarantowania, że usługa 
główna realizowana przez operatora sieci 
nie zostanie naruszona, zasady ogólne 
zawarte w przepisach krajowych, które 
zabraniają operatorom sieci prowadzenia 
negocjacji w sprawie udostępnienia 
infrastruktury fizycznej dostawcom sieci 
łączności elektronicznej, mogą 
uniemożliwiać stworzenie rynku dostępu 
do infrastruktury fizycznej i powinny z 
tego względu zostać zniesione. 
Jednocześnie środki przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu pozostają bez 
uszczerbku dla możliwości zwiększenia 
przez państwa członkowskie atrakcyjności 
udzielania dostępu do infrastruktury przez 
operatorów użyteczności publicznej 
poprzez wyłączenie przychodów 
pochodzących z takiej usługi z podstawy 
służącej do obliczania taryf dla 
użytkowników końcowych w odniesieniu 
do głównych przedmiotów działalności 
takiego operatora, zgodnie z 
obowiązującym prawem UE.

Or. en

Poprawka 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Operator sieci może odmówić dostępu 
do określonej infrastruktury fizycznej z 
przyczyn obiektywnych. W szczególności 

(14) Operator sieci może odmówić dostępu 
do określonej infrastruktury fizycznej z 
przyczyn obiektywnych. W szczególności 
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dana infrastruktura fizyczna może nie być 
odpowiednia pod względem technicznym, 
biorąc pod uwagę szczególne okoliczności 
związane z infrastrukturą będącą 
przedmiotem wniosku o udzielenie 
dostępu, dotyczące na przykład braku 
wolnego miejsca. Podobnie, w 
szczególnych okolicznościach wspólne 
korzystanie z infrastruktury może zagrozić 
integralności i bezpieczeństwu lub zagrozić 
świadczeniu usług, które są świadczone za 
pośrednictwem danej infrastruktury w 
pierwszej kolejności. Ponadto, jeżeli 
operator sieci oferuje już hurtowy dostęp 
do infrastruktury sieci fizycznej, który 
spełnia potrzeby podmiotu ubiegającego 
się o dostęp, to udzielenie dostępu do 
bazowej infrastruktury fizycznej może 
mieć negatywne skutki ekonomiczne dla 
jego modelu biznesowego i motywacji do 
inwestowania, a także może pociągać za 
sobą skutki w postaci nieefektywnego 
dublowania elementów sieci. 
Równocześnie w przypadku obowiązków 
w zakresie dostępu do infrastruktury 
fizycznej nałożonych na podstawie 
unijnych ram prawnych dotyczących 
łączności elektronicznej, takich jak ramy 
prawne dotyczące przedsiębiorstw o 
znaczącej pozycji rynkowej, sytuacja ta 
jest już objęta zakresem szczególnych 
obowiązków regulacyjnych, na które 
niniejsze rozporządzenie nie powinno
mieć wpływu.

dana infrastruktura fizyczna może nie być 
odpowiednia pod względem technicznym, 
biorąc pod uwagę szczególne okoliczności 
związane z infrastrukturą będącą 
przedmiotem wniosku o udzielenie 
dostępu, dotyczące na przykład braku 
wolnego miejsca. Podobnie, w 
szczególnych okolicznościach wspólne 
korzystanie z infrastruktury może zagrozić 
integralności i bezpieczeństwu lub zagrozić 
świadczeniu usług, które są świadczone za 
pośrednictwem danej infrastruktury w 
pierwszej kolejności. Ponadto, jeżeli 
operator sieci oferuje już hurtowy dostęp 
do infrastruktury sieci fizycznej, który 
spełnia potrzeby podmiotu ubiegającego 
się o dostęp, to udzielenie dostępu do 
bazowej infrastruktury fizycznej może 
mieć negatywne skutki ekonomiczne dla 
jego modelu biznesowego i motywacji do 
inwestowania, a także może pociągać za 
sobą skutki w postaci nieefektywnego 
dublowania elementów sieci. 
Równocześnie w przypadku obowiązków 
w zakresie dostępu do infrastruktury 
fizycznej nałożonych na podstawie 
unijnych ram prawnych dotyczących 
łączności elektronicznej, takich jak ramy 
prawne dotyczące przedsiębiorstw o 
znaczącej pozycji rynkowej, sytuacja ta 
jest już objęta zakresem szczególnych 
obowiązków regulacyjnych, na które 
niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
wpływu.

Or. en

Poprawka 57
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Kiedy dostawcy sieci łączności (15) Kiedy dostawcy sieci łączności 
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elektronicznej zwracają się z wnioskiem o 
udzielenie dostępu w danym obszarze, 
operatorzy sieci powinni przedstawić 
ofertę wspólnego korzystania ze swoich 
obiektów na sprawiedliwych warunkach i 
zasadach, również cenowych, chyba że 
odmówiono dostępu z przyczyn 
obiektywnych. W zależności od 
okoliczności kilka elementów może mieć 
wpływ na warunki, na jakich udzielany jest 
dostęp, np.: wszelkie dodatkowe koszty 
konserwacji i przystosowania; wszelkie 
zapobiegawcze środki ochronne, jakie 
należy podjąć w celu ograniczenia 
negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i 
integralność sieci; wszelkie ustalenia 
dotyczące odpowiedzialności w przypadku 
uszkodzeń; korzystanie z dotacji 
publicznych na budowę infrastruktury, w 
tym szczególne warunki i zasady związane 
z takimi dotacjami lub przewidziane w 
prawie krajowym zgodnie z prawem 
unijnym; wszelkie ograniczenia 
wynikające z przepisów krajowych mające 
na celu ochronę środowiska, zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego 
lub wynikające z lokalnych lub krajowych 
założeń w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego.

elektronicznej zwracają się z wnioskiem o 
udzielenie dostępu w danym obszarze, 
operatorzy sieci powinni przedstawić 
ofertę wspólnego korzystania ze swoich 
obiektów na sprawiedliwych warunkach i 
zasadach, również cenowych, chyba że 
odmówiono dostępu z przyczyn 
obiektywnych. W zależności od 
okoliczności kilka elementów może mieć 
wpływ na warunki, na jakich udzielany jest 
dostęp, np.: wszelkie dodatkowe koszty 
konserwacji i przystosowania; wszelki 
wpływ na zdolności przesyłowe i 
funkcjonowanie związane ze 
świadczeniem usługi głównej; wszelkie 
zapobiegawcze środki ochronne, jakie 
należy podjąć w celu ograniczenia 
negatywnego wpływu na bezpieczeństwo, 
ochronę i integralność sieci; wszelkie
ustalenia dotyczące odpowiedzialności w 
przypadku uszkodzeń; korzystanie z 
dotacji publicznych na budowę 
infrastruktury, w tym szczególne warunki i 
zasady związane z takimi dotacjami lub 
przewidziane w prawie krajowym zgodnie 
z prawem unijnym; zdolność dostarczenia 
lub zapewnienia przepustowości 
infrastruktury, która pozwala wypełnić 
zobowiązania z tytułu świadczenia usługi 
publicznej, wszelkie ograniczenia 
wynikające z przepisów krajowych mające 
na celu ochronę środowiska, zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego 
lub wynikające z lokalnych lub krajowych 
założeń w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego. Dodatkowe koszty, które 
mogłyby powstać podczas wykonywania w 
przyszłości prac budowlanych w sieci, 
niezależnie od podmiotu inicjującego te 
prace, i które powstają w wyniku 
obecności elementów sieci łączności 
elektronicznej, mogą zostać przypisane 
przedsiębiorstwom, do których należą te 
elementy sieci łączności elektronicznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Poprawka 58
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W przypadku braku porozumienia w 
toku negocjacji handlowych dotyczących 
warunków i zasad technicznych i 
handlowych każda strona powinna mieć 
możliwość zwrócenia się do organu 
rozstrzygającego spory na szczeblu 
krajowym o narzucenie stronom 
rozwiązania, tak aby nie dopuścić do 
przypadków nieuzasadnionej odmowy 
prowadzenia interesów lub narzucania 
nieracjonalnych warunków. Przy ustalaniu 
cen dostępu organ ds. rozstrzygania 
sporów powinien uwzględnić inwestycje 
dokonane w odniesieniu do infrastruktury 
fizycznej. W szczególnym przypadku 
dostępu do infrastruktury fizycznej 
operatorów sieci łączności elektronicznej 
inwestycje poniesione w stosunku do danej 
infrastruktury mogą przyczyniać się 
bezpośrednio do osiągnięcia celów 
europejskiej agendy cyfrowej, a na 
konkurencję na rynku niższego szczebla 
może mieć wpływ niewłaściwa działalność 
rynkowa. Z tego względu wszelkie 
obowiązki w zakresie dostępu powinny 
uwzględniać efektywność ekonomiczną 

(16) W przypadku braku porozumienia w 
toku negocjacji handlowych dotyczących 
warunków i zasad technicznych i 
handlowych każda strona powinna mieć 
możliwość zwrócenia się do organu 
rozstrzygającego spory na szczeblu 
krajowym o narzucenie stronom 
rozwiązania, tak aby nie dopuścić do 
przypadków nieuzasadnionej odmowy 
prowadzenia interesów lub narzucania 
nieracjonalnych warunków. Przy ustalaniu 
cen dostępu organ ds. rozstrzygania 
sporów powinien uwzględnić inwestycje 
dokonane w odniesieniu do infrastruktury 
fizycznej, możliwość wyciekania pomocy 
państwa, a także opinie wszystkich 
właściwych gospodarczych organów 
regulacyjnych zajmujących się danymi 
sektorami infrastruktury. W szczególnym 
przypadku dostępu do infrastruktury 
fizycznej operatorów sieci łączności 
elektronicznej inwestycje poniesione w 
stosunku do danej infrastruktury mogą 
przyczyniać się bezpośrednio do 
osiągnięcia celów europejskiej agendy 
cyfrowej, a na konkurencję na rynku 
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takich inwestycji w oparciu o 
harmonogramy zwrotu z inwestycji, wpływ 
udzielenia dostępu na konkurencję na 
rynku niższego szczebla, amortyzację 
aktywów sieci w chwili złożenia wniosku o 
udzielenie dostępu oraz wszelkie 
komercyjne uzasadnienia zrealizowanych 
inwestycji, w szczególności w przypadku 
niedawno zbudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
usług szybkiej łączności elektronicznej, 
oraz wszelkie możliwości wspólnego 
wdrażania sieci zaoferowane 
wnioskującemu o dostęp.

niższego szczebla może mieć wpływ 
niewłaściwa działalność rynkowa. Z tego 
względu wszelkie obowiązki w zakresie 
dostępu powinny uwzględniać efektywność 
ekonomiczną takich inwestycji w oparciu o 
harmonogramy zwrotu z inwestycji. 
Organy rozstrzygania sporów powinny 
brać pod uwagę również wszelki wpływ 
udzielenia dostępu na zdolności 
przesyłowe i funkcjonowanie podczas 
świadczenia usługi głównej, wpływ 
udzielenia dostępu na konkurencję na 
rynku niższego szczebla, amortyzację 
aktywów sieci w chwili złożenia wniosku o 
udzielenie dostępu oraz wszelkie
komercyjne uzasadnienia zrealizowanych 
inwestycji, w szczególności w przypadku 
niedawno zbudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
usług szybkiej łączności elektronicznej, 
oraz wszelkie możliwości wspólnego 
wdrażania sieci zaoferowane 
wnioskującemu o dostęp.

Or. en

Uzasadnienie

Do wykazu czynników, które powinno się uwzględniać w obowiązkach w zakresie dostępu, 
należy dodać wszelki wpływ na zdolności przesyłowe i funkcjonowanie. 

Poprawka 59
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W przypadku braku porozumienia w 
toku negocjacji handlowych dotyczących 
warunków i zasad technicznych i 
handlowych każda strona powinna mieć 
możliwość zwrócenia się do organu 
rozstrzygającego spory na szczeblu 
krajowym o narzucenie stronom 

(16) W przypadku braku porozumienia w 
toku negocjacji handlowych dotyczących 
warunków i zasad technicznych i 
handlowych każda strona powinna mieć 
możliwość zwrócenia się do organu 
rozstrzygającego spory na szczeblu 
krajowym o narzucenie stronom 
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rozwiązania, tak aby nie dopuścić do 
przypadków nieuzasadnionej odmowy 
prowadzenia interesów lub narzucania 
nieracjonalnych warunków. Przy ustalaniu 
cen dostępu organ ds. rozstrzygania 
sporów powinien uwzględnić inwestycje 
dokonane w odniesieniu do infrastruktury 
fizycznej. W szczególnym przypadku 
dostępu do infrastruktury fizycznej 
operatorów sieci łączności elektronicznej 
inwestycje poniesione w stosunku do danej 
infrastruktury mogą przyczyniać się 
bezpośrednio do osiągnięcia celów 
europejskiej agendy cyfrowej, a na 
konkurencję na rynku niższego szczebla 
może mieć wpływ niewłaściwa działalność 
rynkowa. Z tego względu wszelkie 
obowiązki w zakresie dostępu powinny 
uwzględniać efektywność ekonomiczną 
takich inwestycji w oparciu o 
harmonogramy zwrotu z inwestycji, wpływ 
udzielenia dostępu na konkurencję na 
rynku niższego szczebla, amortyzację 
aktywów sieci w chwili złożenia wniosku o 
udzielenie dostępu oraz wszelkie 
komercyjne uzasadnienia zrealizowanych 
inwestycji, w szczególności w przypadku 
niedawno zbudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
usług szybkiej łączności elektronicznej, 
oraz wszelkie możliwości wspólnego 
wdrażania sieci zaoferowane 
wnioskującemu o dostęp.

rozwiązania, tak aby nie dopuścić do 
przypadków nieuzasadnionej odmowy 
prowadzenia interesów lub narzucania 
nieracjonalnych warunków. Przy ustalaniu 
cen dostępu organ ds. rozstrzygania 
sporów powinien uwzględnić inwestycje 
dokonane w odniesieniu do infrastruktury 
fizycznej oraz wszelkie dodatkowe koszty 
związane z umożliwieniem dostępu. W 
szczególnym przypadku dostępu do 
infrastruktury fizycznej operatorów sieci 
łączności elektronicznej inwestycje 
poniesione w stosunku do danej 
infrastruktury mogą przyczyniać się 
bezpośrednio do osiągnięcia celów 
europejskiej agendy cyfrowej, a na 
konkurencję na rynku niższego szczebla 
może mieć wpływ niewłaściwa działalność 
rynkowa. Z tego względu wszelkie 
obowiązki w zakresie dostępu powinny 
uwzględniać efektywność ekonomiczną 
takich inwestycji w oparciu o 
harmonogramy zwrotu z inwestycji, wpływ 
udzielenia dostępu na konkurencję na 
rynku niższego szczebla, amortyzację 
aktywów sieci w chwili złożenia wniosku o 
udzielenie dostępu oraz wszelkie 
komercyjne uzasadnienia zrealizowanych 
inwestycji, w szczególności w przypadku 
niedawno zbudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
usług szybkiej łączności elektronicznej, 
oraz wszelkie możliwości wspólnego 
wdrażania sieci zaoferowane 
wnioskującemu o dostęp.

Or. de

Uzasadnienie

Ogląd infrastruktury może być bardzo kosztowny. Właściciela sieci nie należy obciążać 
związanymi z nim kosztami.

Poprawka 60
Peter Simon
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W przypadku braku porozumienia w 
toku negocjacji handlowych dotyczących 
warunków i zasad technicznych i 
handlowych każda strona powinna mieć 
możliwość zwrócenia się do organu 
rozstrzygającego spory na szczeblu 
krajowym o narzucenie stronom 
rozwiązania, tak aby nie dopuścić do 
przypadków nieuzasadnionej odmowy 
prowadzenia interesów lub narzucania 
nieracjonalnych warunków. Przy ustalaniu 
cen dostępu organ ds. rozstrzygania 
sporów powinien uwzględnić inwestycje 
dokonane w odniesieniu do infrastruktury 
fizycznej. W szczególnym przypadku 
dostępu do infrastruktury fizycznej 
operatorów sieci łączności elektronicznej 
inwestycje poniesione w stosunku do danej 
infrastruktury mogą przyczyniać się 
bezpośrednio do osiągnięcia celów 
europejskiej agendy cyfrowej, a na 
konkurencję na rynku niższego szczebla 
może mieć wpływ niewłaściwa działalność 
rynkowa. Z tego względu wszelkie 
obowiązki w zakresie dostępu powinny 
uwzględniać efektywność ekonomiczną 
takich inwestycji w oparciu o 
harmonogramy zwrotu z inwestycji, wpływ 
udzielenia dostępu na konkurencję na 
rynku niższego szczebla, amortyzację 
aktywów sieci w chwili złożenia wniosku o 
udzielenie dostępu oraz wszelkie 
komercyjne uzasadnienia zrealizowanych 
inwestycji, w szczególności w przypadku 
niedawno zbudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
usług szybkiej łączności elektronicznej, 
oraz wszelkie możliwości wspólnego 
wdrażania sieci zaoferowane 
wnioskującemu o dostęp.

(16) W przypadku braku porozumienia w
toku negocjacji handlowych dotyczących 
warunków i zasad technicznych i 
handlowych każda strona powinna mieć 
możliwość zwrócenia się do organu 
rozstrzygającego spory na szczeblu 
krajowym o narzucenie stronom 
rozwiązania, tak aby nie dopuścić do 
przypadków nieuzasadnionej odmowy 
prowadzenia interesów lub narzucania 
nieracjonalnych warunków. Przy ustalaniu 
cen dostępu organ ds. rozstrzygania 
sporów powinien uwzględnić inwestycje 
dokonane w odniesieniu do infrastruktury 
fizycznej oraz wszelkie dodatkowe koszty
związane z umożliwieniem dostępu. W 
szczególnym przypadku dostępu do 
infrastruktury fizycznej operatorów sieci 
łączności elektronicznej inwestycje 
poniesione w stosunku do danej 
infrastruktury mogą przyczyniać się 
bezpośrednio do osiągnięcia celów 
europejskiej agendy cyfrowej, a na 
konkurencję na rynku niższego szczebla 
może mieć wpływ niewłaściwa działalność 
rynkowa. Z tego względu wszelkie 
obowiązki w zakresie dostępu powinny 
uwzględniać efektywność ekonomiczną 
takich inwestycji w oparciu o 
harmonogramy zwrotu z inwestycji, wpływ 
udzielenia dostępu na konkurencję na 
rynku niższego szczebla, amortyzację 
aktywów sieci w chwili złożenia wniosku o 
udzielenie dostępu oraz wszelkie 
komercyjne uzasadnienia zrealizowanych 
inwestycji, w szczególności w przypadku 
niedawno zbudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
usług szybkiej łączności elektronicznej, 
oraz wszelkie możliwości wspólnego 
wdrażania sieci zaoferowane 
wnioskującemu o dostęp.
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Or. de

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że oprócz poczynionych juz inwestycji przy ustalaniu ceny uwzględnia się 
również koszty umożliwienia współużytkowania infrastruktury fizycznej.

Poprawka 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie nie nakłada 
na państwa członkowskie nowych 
obowiązków w zakresie sporządzania map, 
ale stanowi, że określone minimum 
informacji zgromadzonych już przez 
organy sektora publicznego i dostępnych w 
formie elektronicznej w oparciu o 
inicjatywy krajowe oraz na mocy prawa 
unijnego (np. dyrektywy 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE)37) powinno zostać 
udostępnione, np. poprzez hiperlinki, w 
ramach pojedynczego punktu 
informacyjnego, tak aby umożliwić 
skoordynowany i bezpieczny dostęp do 
informacji na temat infrastruktury 
fizycznej dla dostawców sieci łączności 
elektronicznej, zapewniając jednocześnie 
bezpieczeństwo i integralność takich 
informacji. Takie udzielanie informacji 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla 
wymagań w zakresie przejrzystości 
stosowanych już w odniesieniu do 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego zgodnie z dyrektywą 
2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego38. Jeżeli informacje 

(18) Niniejsza dyrektywa nie nakłada na 
państwa członkowskie nowych 
obowiązków w zakresie sporządzania map, 
ale stanowi, że określone minimum 
informacji zgromadzonych już przez 
organy sektora publicznego i dostępnych w 
formie elektronicznej w oparciu o 
inicjatywy krajowe oraz na mocy prawa 
unijnego (np. dyrektywy 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE)37) powinno zostać 
udostępnione, np. poprzez hiperlinki, w 
ramach pojedynczego punktu 
informacyjnego, tak aby umożliwić 
skoordynowany i bezpieczny dostęp do 
informacji na temat infrastruktury 
fizycznej dla dostawców sieci łączności 
elektronicznej, zapewniając jednocześnie 
bezpieczeństwo i integralność takich 
informacji. Takie udzielanie informacji 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla 
wymagań w zakresie przejrzystości 
stosowanych już w odniesieniu do 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego zgodnie z dyrektywą 
2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego38. Jeżeli informacje 
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dostępne dla sektora publicznego nie 
zapewniają odpowiedniej wiedzy na temat 
istniejącej infrastruktury fizycznej w 
danym obszarze lub na temat infrastruktury 
określonego rodzaju, operatorzy sieci 
powinni na życzenie przekazać takie 
informacje do pojedynczego punktu 
informacyjnego.

dostępne dla sektora publicznego nie 
zapewniają odpowiedniej wiedzy na temat 
istniejącej infrastruktury fizycznej w 
danym obszarze lub na temat infrastruktury 
określonego rodzaju, operatorzy sieci 
powinni na życzenie przekazać takie 
informacje do pojedynczego punktu 
informacyjnego.

__________________ __________________
37 Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1. 37 Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.
38 Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90. 38 Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90.

Or. en

Poprawka 62
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Osiągnięcie celów agendy cyfrowej 
wymaga, aby rozpowszechnianie 
infrastruktury odbywało się bliżej 
lokalizacji użytkowników końcowych, 
przy pełnym poszanowaniu zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
wszelkich ograniczeń prawa własności 
wynikających z realizacji interesów 
ogólnych. Należy umożliwić 
doprowadzenie szybkich sieci łączności 
elektronicznej do użytkownika końcowego 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
neutralności technologicznej, w 
szczególności za pośrednictwem 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
łączy. Ze względu na fakt, że wykonanie 
minikanałów podczas budowy budynku 
wiąże się z niewielkim dodatkowym 
kosztem, podczas gdy późniejsze 
wyposażenie budynków w infrastrukturę 
do szybkich połączeń może stanowić 
znaczącą część kosztów wdrażania sieci o 

(26) Osiągnięcie celów agendy cyfrowej 
wymaga, aby rozpowszechnianie 
infrastruktury odbywało się bliżej 
lokalizacji użytkowników końcowych, 
przy pełnym poszanowaniu zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
wszelkich ograniczeń prawa własności 
wynikających z realizacji interesów 
ogólnych. Należy umożliwić 
doprowadzenie szybkich sieci łączności 
elektronicznej do użytkownika końcowego 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
neutralności technologicznej, w 
szczególności za pośrednictwem 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
łączy. Ze względu na fakt, że wykonanie 
minikanałów podczas budowy budynku 
wiąże się z niewielkim dodatkowym 
kosztem, podczas gdy późniejsze 
wyposażenie budynków w infrastrukturę 
do szybkich połączeń może stanowić 
znaczącą część kosztów wdrażania sieci o 
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dużej przepustowości, wszystkie nowe 
budynki lub budynki poddawane 
remontom generalnym powinny być 
wyposażane w infrastrukturę fizyczną 
umożliwiającą podłączenie użytkowników 
końcowych do sieci o dużej 
przepustowości. Ponadto, aby 
rozpowszechnić szybkie sieci łączności 
elektronicznej, nowe budynki 
wielorodzinne oraz budynki wielorodzinne 
poddawane generalnemu remontowi 
powinny być wyposażane w punkt dostępu 
lub koncentracji, dzięki któremu dostawca 
może uzyskać dostęp do sieci znajdującej 
się wewnątrz budynku. W praktyce 
oznacza to, że przedsiębiorcy budowlani 
powinni uwzględnić wykonanie pustych 
kanałów prowadzących od każdego lokalu 
do punktu koncentracji położonego 
wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Mogą 
wystąpić przypadki, takie jak nowe 
budynki jednorodzinne lub duże prace 
remontowe na odosobnionych obszarach, 
gdzie perspektywę wprowadzenia szybkich 
połączeń uznaje się z obiektywnych 
przyczyn za zbyt odległą, aby uzasadnić 
dodatkowe koszty wdrożenia 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
łaczy lub koszty wykonania punktu 
koncentracji.

dużej przepustowości, wszystkie nowe 
budynki lub budynki poddawane 
remontom generalnym mogą być 
wyposażane w infrastrukturę fizyczną 
umożliwiającą podłączenie użytkowników 
końcowych do sieci o dużej 
przepustowości. Ponadto, aby 
rozpowszechnić szybkie sieci łączności 
elektronicznej, nowe budynki 
wielorodzinne oraz budynki wielorodzinne 
poddawane generalnemu remontowi mogą
być wyposażane w punkt dostępu lub 
koncentracji, dzięki któremu dostawca 
może uzyskać dostęp do sieci znajdującej 
się wewnątrz budynku. W praktyce 
oznacza to, że przedsiębiorcy budowlani 
powinni uwzględnić wykonanie pustych 
kanałów prowadzących od każdego lokalu 
do punktu koncentracji położonego 
wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Mogą 
wystąpić przypadki, takie jak nowe 
budynki jednorodzinne lub duże prace 
remontowe na odosobnionych obszarach, 
gdzie perspektywę wprowadzenia szybkich 
połączeń uznaje się z obiektywnych 
przyczyn za zbyt odległą, aby uzasadnić 
dodatkowe koszty wdrożenia 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
łaczy lub koszty wykonania punktu 
koncentracji.

Or. en

Poprawka 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Bez uszczerbku dla zadań 
powierzonych krajowym organom 
regulacyjnym na mocy unijnych ram 
prawnych dotyczących łączności 

(29) Bez uszczerbku dla zadań 
powierzonych krajowym organom 
regulacyjnym na mocy unijnych ram 
prawnych dotyczących łączności 
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elektronicznej oraz w przypadku braku 
szczególnego wyznaczenia przez państwa 
członkowskie, aby zapewnić wydawanie 
spójnych decyzji w zakresie rozstrzygania 
sporów, funkcje przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu powinny zostać 
powierzone organom wypełniającym 
zadania przewidziane w art. 20 dyrektywy 
2002/21/WE, z uwzględnieniem dostępnej 
wiedzy oraz gwarancji niezależności i 
bezstronności. Niemniej jednak, zgodnie z 
zasadą pomocniczości, niniejsze 
rozporządzenie nie powinno naruszać 
możliwości powierzenia przez państwa 
członkowskie zadań regulacyjnych 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organom, które będą 
bardziej odpowiednie do ich wykonywania, 
zgodnie z krajowym systemem 
konstytucyjnym dotyczącym przyznawania 
kompetencji i uprawnień oraz zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

elektronicznej oraz w przypadku braku 
szczególnego wyznaczenia przez państwa 
członkowskie, aby zapewnić wydawanie 
spójnych decyzji w zakresie rozstrzygania 
sporów, funkcje przewidziane w niniejszej 
dyrektywie powinny zostać powierzone 
organom wypełniającym zadania 
przewidziane w art. 20 dyrektywy 
2002/21/WE, z uwzględnieniem dostępnej 
wiedzy oraz gwarancji niezależności i 
bezstronności. Niemniej jednak, zgodnie z 
zasadą pomocniczości, niniejsze 
rozporządzenie nie powinno naruszać 
możliwości powierzenia przez państwa 
członkowskie zadań regulacyjnych 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organom, które będą 
bardziej odpowiednie do ich wykonywania, 
zgodnie z krajowym systemem 
konstytucyjnym dotyczącym przyznawania 
kompetencji i uprawnień oraz zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby zapewnić skuteczność punktów 
informacyjnych przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu, państwa 
członkowskie, które postanowią 
wyznaczyć inne organy niż krajowy organ 
regulacyjny wykonujący zadania 
przewidziane w art. 20 dyrektywy 
2002/21/WE, powinny zapewnić 
odpowiednie zasoby oraz powinny 
zagwarantować, aby istotne informacje 
dotyczące danego obszaru zostały 
udostępnione w jednym punkcie 

(31) Aby zapewnić skuteczność punktów 
informacyjnych przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, państwa 
członkowskie, które postanowią 
wyznaczyć inne organy niż krajowy organ 
regulacyjny wykonujący zadania 
przewidziane w art. 20 dyrektywy 
2002/21/WE, powinny zapewnić 
odpowiednie zasoby oraz powinny 
zagwarantować, aby istotne informacje 
dotyczące danego obszaru zostały 
udostępnione w jednym punkcie 
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kontaktowym na optymalnym poziomie 
agregacji (takim jak np. kadaster), tak aby 
zapewnić zwiększenie efektywności z 
uwagi na przydzielone zadania. W tym 
kontekście państwa członkowskie mogą 
wziąć pod uwagę możliwe synergie i 
korzyści zakresu związane z pojedynczymi 
punktami kontaktowymi w rozumieniu art. 
6 dyrektywy 2006/123/WE z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym (dyrektywy usługowej), tak 
aby wykorzystać istniejące struktury i 
maksymalnie zwiększyć korzyści dla 
użytkowników końcowych.

kontaktowym na optymalnym poziomie 
agregacji (takim jak np. kadaster), tak aby 
zapewnić zwiększenie efektywności z 
uwagi na przydzielone zadania. W tym 
kontekście państwa członkowskie mogą 
wziąć pod uwagę możliwe synergie i 
korzyści zakresu związane z pojedynczymi 
punktami kontaktowymi w rozumieniu art. 
6 dyrektywy 2006/123/WE z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym (dyrektywy usługowej), tak 
aby wykorzystać istniejące struktury i 
maksymalnie zwiększyć korzyści dla 
użytkowników końcowych.

Or. en

Poprawka 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych oraz jest zgodne z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do 
prawa do prywatności i ochrony tajemnic 
handlowych, swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej, prawa własności 
oraz prawa do skutecznego środka 
prawnego. Niniejsze rozporządzenie musi 
być stosowane przez państwa 
członkowskie zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

(33) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych oraz jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
zwłaszcza w odniesieniu do prawa do 
prywatności i ochrony tajemnic 
handlowych, swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej, prawa własności 
oraz prawa do skutecznego środka 
prawnego. Niniejsza dyrektywa musi być 
stosowana przez państwa członkowskie 
zgodnie z tymi prawami i zasadami.

Or. en

Poprawka 66
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
ułatwianie i wspieranie wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej poprzez 
promowanie wspólnego korzystania z 
istniejącej infrastruktury fizycznej i 
umożliwianie efektywniejszego wdrażania 
nowej infrastruktury fizycznej w celu 
zmniejszenia kosztów związanych z 
wdrażaniem takich sieci.

1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
ułatwianie i wspieranie instalowania i
wdrażania szybkich sieci łączności 
elektronicznej poprzez promowanie
pewnego i bezpiecznego wspólnego 
korzystania z istniejącej infrastruktury 
fizycznej, a także infrastruktury, która 
zostanie stworzona w przyszłości, z myślą 
o skutecznym wykorzystaniu zasobów, w
celu zmniejszenia kosztów związanych z 
wdrażaniem takich sieci.

Or. ro

Poprawka 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
ułatwianie i wspieranie wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej poprzez 
promowanie wspólnego korzystania z 
istniejącej infrastruktury fizycznej i 
umożliwianie efektywniejszego wdrażania 
nowej infrastruktury fizycznej w celu 
zmniejszenia kosztów związanych z 
wdrażaniem takich sieci.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
ułatwianie i wspieranie wdrażania szybkich 
sieci łączności elektronicznej poprzez 
promowanie wspólnego korzystania z 
istniejącej infrastruktury fizycznej i 
umożliwianie efektywniejszego wdrażania 
nowej infrastruktury fizycznej w celu 
zmniejszenia kosztów związanych z 
wdrażaniem takich sieci.

Or. en

Poprawka 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich rodzajów prac budowlanych i 
wszystkich rodzajów infrastruktury 
fizycznej określonych w art. 2.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
wszystkich rodzajów prac budowlanych i 
wszystkich rodzajów infrastruktury 
fizycznej określonych w art. 2.

Or. en

Poprawka 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw państw członkowskich do utrzymania 
lub wprowadzenia środków zgodnych z 
prawem unijnym, które zawierają bardziej 
szczegółowe przepisy niż przepisy 
określone w niniejszym rozporządzeniu.

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
państw członkowskich do utrzymania lub 
wprowadzenia środków zgodnych z 
prawem unijnym, które zawierają bardziej 
szczegółowe przepisy niż przepisy 
określone w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/21/WE, 
dyrektywy 2002/20/WE, dyrektywy 
2002/19/WE, dyrektywy 2002/22/WE i 
dyrektywy 2002/77/WE.

4. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/21/WE, 
dyrektywy 2002/20/WE, dyrektywy 
2002/19/WE, dyrektywy 2002/22/WE i 
dyrektywy 2002/77/WE.

Or. en
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Poprawka 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Do celów niniejszego rozporządzenia
stosuje się definicje określone w 
dyrektywach 2002/21/WE, 2002/20/WE, 
2002/19/WE, 2002/22/WE oraz 
2002/77/WE.

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się 
definicje określone w dyrektywach 
2002/21/WE, 2002/20/WE, 2002/19/WE, 
2002/22/WE oraz 2002/77/WE.

Or. en

Poprawka 72
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „operator sieci” oznacza dostawcę sieci 
łączności elektronicznej, a także 
przedsiębiorstwo zapewniające 
infrastrukturę fizyczną przeznaczoną do 
świadczenia usług w zakresie wytwarzania, 
przesyłu lub dystrybucji gazu, energii 
elektrycznej, w tym oświetlenia 
publicznego, ogrzewania, wody, w tym 
usuwania lub oczyszczania ścieków i 
nieczystości, oraz usług transportowych 
obejmujących linie kolejowe, drogi, porty i 
porty lotnicze;

1) „operator sieci” oznacza dostawcę sieci 
łączności elektronicznej, a także 
przedsiębiorstwo zapewniające 
infrastrukturę fizyczną przeznaczoną do 
świadczenia usług w zakresie wytwarzania, 
przesyłu lub dystrybucji gazu, energii 
elektrycznej, w tym oświetlenia 
publicznego, ogrzewania oraz usług 
transportowych obejmujących linie 
kolejowe, drogi;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczony zakres wykluczający infrastrukturę krytyczną, która ma większy wpływ na 
bezpieczeństwo i wpływ społeczny, oznacza, że dyrektywa może skoncentrować się na 
infrastrukturze mającej znaczenie dla uruchamiania sieci światłowodowych.



PE519.832v01-00 42/107 AM\1005010PL.doc

PL

Poprawka 73
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „operator sieci” oznacza dostawcę sieci 
łączności elektronicznej, a także 
przedsiębiorstwo zapewniające 
infrastrukturę fizyczną przeznaczoną do 
świadczenia usług w zakresie wytwarzania, 
przesyłu lub dystrybucji gazu, energii 
elektrycznej, w tym oświetlenia 
publicznego, ogrzewania, wody, w tym 
usuwania lub oczyszczania ścieków i 
nieczystości, oraz usług transportowych 
obejmujących linie kolejowe, drogi, porty i 
porty lotnicze;

1) „operator sieci” oznacza dostawcę sieci 
łączności elektronicznej, a także 
przedsiębiorstwo zapewniające 
infrastrukturę fizyczną przeznaczoną do 
świadczenia usług w zakresie wytwarzania, 
przesyłu lub dystrybucji gazu, energii 
elektrycznej, w tym oświetlenia 
publicznego, oraz usług transportowych 
obejmujących linie kolejowe, drogi, porty i 
porty lotnicze;

Or. de

Uzasadnienie

Ingerowanie w infrastrukturę służącą do transportu wody (w tym również do oczyszczania i 
usuwania ścieków) może stanowić ryzyko dla zdrowia publicznego. Dziedzinę tę należy więc 
wyłączyć z zakresu stosowania odpowiednich przepisów. To samo dotyczy sieci grzewczych, 
gdyż w przypadku kładzenia elementów doprowadzających i odprowadzających dla 
komponentów szybkiej sieci łączności elektronicznej nie można zagwarantować niezbędnej 
ochrony przed wilgocią.

Poprawka 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „operator sieci” oznacza dostawcę sieci 
łączności elektronicznej, a także 
przedsiębiorstwo zapewniające 
infrastrukturę fizyczną przeznaczoną do 
świadczenia usług w zakresie wytwarzania, 
przesyłu lub dystrybucji gazu, energii 

1) „operator sieci” oznacza dostawcę sieci 
łączności elektronicznej, a także 
przedsiębiorstwo zapewniające 
infrastrukturę fizyczną przeznaczoną do 
świadczenia usług w zakresie wytwarzania, 
przesyłu lub dystrybucji gazu, energii 
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elektrycznej, w tym oświetlenia 
publicznego, ogrzewania, wody, w tym 
usuwania lub oczyszczania ścieków i 
nieczystości, oraz usług transportowych 
obejmujących linie kolejowe, drogi, porty i 
porty lotnicze;

elektrycznej, w tym oświetlenia 
publicznego, oraz usług transportowych 
obejmujących linie kolejowe, drogi, porty i 
porty lotnicze;

Or. de

Uzasadnienie

Ze względów technicznych, prawnych i higienicznych nie wszystkie rodzaje infrastruktury 
fizycznej nadają się do tego, aby łączyć je z elementami łączności elektronicznej.

Poprawka 75
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „infrastruktura fizyczna” oznacza 
elementy sieci fizycznej, które nie są 
aktywne, takie jak rury, maszty, kanały, 
studzienki rewizyjne, studzienki, szafki 
uliczne, budynki lub wejścia do budynków, 
anteny, słupy kratowe, słupy i inne 
pomocnicze elementy infrastruktury;

2) „infrastruktura fizyczna” oznacza 
elementy sieci fizycznej, które nie są 
aktywne, takie jak rury, maszty, kanały, 
studzienki rewizyjne, studzienki, szafki 
uliczne, budynki lub wejścia do budynków, 
anteny, słupy kratowe, słupy i inne 
pomocnicze elementy infrastruktury;
wyjątkiem jest tu sieć wodociągowa (co 
obejmuje też oczyszczanie i usuwanie 
ścieków) oraz sieć grzewcza;

Or. de

Uzasadnienie

Ingerowanie w infrastrukturę służącą do transportu wody (w tym również do oczyszczania i 
usuwania ścieków) może stanowić ryzyko dla zdrowia publicznego. Dziedzinę tę należy więc 
wyłączyć z zakresu stosowania odpowiednich przepisów. To samo dotyczy sieci grzewczych, 
gdyż w przypadku kładzenia elementów doprowadzających i odprowadzających dla 
komponentów szybkiej sieci łączności elektronicznej nie można zagwarantować niezbędnej 
ochrony przed wilgocią.
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Poprawka 76
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „operator infrastruktury użyteczności 
publicznej” oznacza przedsiębiorstwo 
zapewniające infrastrukturę fizyczną 
przeznaczoną do świadczenia usług w 
zakresie wytwarzania, przesyłu lub 
dystrybucji energii elektrycznej, w tym 
oświetlenia publicznego, ogrzewania, 
wody, z wyjątkiem wody pitnej, ale łącznie 
z usuwaniem lub oczyszczaniem ścieków i 
nieczystości, oraz usług transportowych 
obejmujących linie kolejowe, drogi, porty i 
porty lotnicze;

Or. en

Uzasadnienie

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Poprawka 77
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „szybka sieć łączności elektronicznej” 
oznacza dowolną sieć łączności 
elektronicznej zdolną do dostarczania 
usług dostępu szerokopasmowego z 

3) „szybka sieć łączności elektronicznej” 
oznacza dowolną sieć łączności 
elektronicznej zdolną do dostarczania 
usług dostępu szerokopasmowego w miarę 
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szybkością co najmniej 30 Mb/s; możliwości o przepustowości 100 Mb/s i 1 
Gb/s lub więcej;

Or. en

Poprawka 78
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „szybka sieć łączności elektronicznej” 
oznacza dowolną sieć łączności 
elektronicznej zdolną do dostarczania 
usług dostępu szerokopasmowego z 
szybkością co najmniej 30 Mb/s;

3) „szybka sieć łączności elektronicznej” 
oznacza dowolną sieć łączności 
elektronicznej zdolną do dostarczania 
usług dostępu szerokopasmowego w miarę 
możliwości o przepustowości 100 Mb/s i 1 
Gb/s lub więcej;

Or. en

Poprawka 79
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) „otwarte sieci” oznacza sieci, w 
których dostawcy usług i właściciele sieci 
są rozdzieleni i w których dostawcy usług 
mają dostęp do klientów końcowych za 
pośrednictwem sieci na warunkach 
niedyskryminacyjnych.

Or. sv

Poprawka 80
Edit Herczog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy operator sieci ma prawo do 
oferowania dostępu do swojej 
infrastruktury fizycznej w celu wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

1. Każdy operator sieci ma prawo do 
oferowania dostępu do swojej 
infrastruktury fizycznej w celu wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej oraz, wzajemnie, operatorzy 
sieci łączności elektronicznej mają prawo 
do oferowania dostępu do swojej 
infrastruktury fizycznej w celu wdrożenia 
innych sieci.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed regulation open up various networks to electronic communications network 
provider, with the aim of facilitating the deployment of broadband communication networks. 
This amendment aims at introducing more reciprocity in the text, also giving the possible for 
other network operators to take advantage of the construction works started by a 
telecommunication operator. This amendment is in line with the recital 11, which reads 
“[…]this Regulation should be applicable not only to electronic communications network 
providers but to any owner or holder of rights to use extensive and ubiquitous physical 
infrastructures […]”.

Poprawka 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy operator sieci ma prawo do 
oferowania dostępu do swojej 
infrastruktury fizycznej w celu wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

1. Każdy operator sieci ma prawo do 
oferowania dostępu do swojej 
infrastruktury fizycznej w celu wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej, jeżeli właściciele i właściwe 
organy wyrażą zgodę.

Or. de
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Uzasadnienie

Właścicielem sieci nie zawsze jest operator. Z tego powodu w przypadku umieszczania 
elementów sieci łączności elektronicznej obydwie strony powinny mieć prawo głosu.

Poprawka 82
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy operator sieci ma prawo do 
oferowania dostępu do swojej 
infrastruktury fizycznej w celu wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

1. Każdy operator sieci ma prawo do 
oferowania dostępu do swojej 
infrastruktury fizycznej w celu wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej, przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa i pewności sieci.

Or. ro

Poprawka 83
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator sieci ma obowiązek uznania 
każdego rozsądnego wniosku o dostęp do 
swojej infrastruktury fizycznej, na 
sprawiedliwych warunkach i zasadach, w 
tym cenowych, na potrzeby wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator sieci ma obowiązek uznania 
każdego rozsądnego wniosku o dostęp do 
swojej infrastruktury fizycznej, na 
sprawiedliwych warunkach i zasadach, w 
tym cenowych, na potrzeby wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej. Spoczywający na 
operatorach sieci obowiązek dotyczący 
uwzględniania wszystkich uzasadnionych 
wniosków o udzielenie dostępu na 
sprawiedliwych zasadach i warunkach nie 
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powinien naruszać ich obowiązku 
przestrzegania przepisów Unii w zakresie 
pomocy państwa w przypadku inwestycji w 
infrastrukturę finansowanych lub 
gwarantowanych przez rząd.

Or. en

Uzasadnienie

Podmiotom ubiegającym się o uzyskanie dostępu, które zamierzają uruchomić sieci łączności 
elektronicznej, nie zezwala się na korzystanie z jakiejkolwiek formy pomocy państwa 
przeznaczonej na inne cele. Byłoby to niesprawiedliwe, sprzeczne z unijnymi zasadami 
pomocy państwa i stanowiłoby niewłaściwe wykorzystanie zasobów państwa, ponieważ 
przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia państwa podlegają na mocy przepisów w zakresie 
pomocy państwa prawnemu ograniczeniu zabraniającemu krzyżowego subsydiowania 
działalności strony trzeciej. 

Poprawka 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator sieci ma obowiązek uznania 
każdego rozsądnego wniosku o dostęp do 
swojej infrastruktury fizycznej, na
sprawiedliwych warunkach i zasadach, w 
tym cenowych, na potrzeby wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator sieci ma obowiązek rozpatrzenia 
rozsądnych wniosków o dostęp do swojej 
infrastruktury fizycznej na potrzeby 
wdrożenia elementów szybkich sieci 
łączności elektronicznej oraz złożenia 
oferty współużytkowania swojej 
infrastruktury fizycznej.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek uznawania wszystkich rozsądnych wniosków oznaczałby nieuzasadnioną 
ingerencję w prawa własności właścicieli infrastruktury.
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Poprawka 85
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator sieci ma obowiązek uznania 
każdego rozsądnego wniosku o dostęp do 
swojej infrastruktury fizycznej, na 
sprawiedliwych warunkach i zasadach, w 
tym cenowych, na potrzeby wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator sieci ma obowiązek uznania 
każdego rozsądnego wniosku o dostęp do 
swojej infrastruktury fizycznej, na 
sprawiedliwych warunkach i zasadach, w 
tym cenowych, oraz pod warunkiem, że 
nie mogą pojawić się żadne problemy 
związane z ochroną i bezpieczeństwem 
sieci, na potrzeby wdrożenia elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej.

Or. nl

Poprawka 86
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator sieci ma obowiązek uznania 
każdego rozsądnego wniosku o dostęp do 
swojej infrastruktury fizycznej, na 
sprawiedliwych warunkach i zasadach, w 
tym cenowych, na potrzeby wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator sieci ma obowiązek uznania, w 
zakresie, w jakim pozwala na to 
przepustowość sieci, każdego rozsądnego 
wniosku o dostęp do swojej infrastruktury 
fizycznej, na sprawiedliwych warunkach i 
zasadach, w tym cenowych, na potrzeby 
wdrożenia elementów szybkich sieci 
łączności elektronicznej.

Or. ro
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Poprawka 87
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator sieci ma obowiązek uznania 
każdego rozsądnego wniosku o dostęp do 
swojej infrastruktury fizycznej, na 
sprawiedliwych warunkach i zasadach, w 
tym cenowych, na potrzeby wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator infrastruktury użyteczności 
publicznej ma obowiązek uznania każdego 
rozsądnego wniosku o dostęp do swojej 
infrastruktury fizycznej, na sprawiedliwych 
warunkach i zasadach, w tym cenowych, 
na potrzeby wdrożenia elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce art. 3 koncentruje się na zapewnianiu dostępu do infrastruktury sieci 
użyteczności publicznej. Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej już reguluje dyrektywa 
2009/140/WE w sprawie ram regulacyjnych łączności elektronicznej.

Poprawka 88
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejszy przepis nie narusza prawa 
właścicieli gruntów i właścicieli 
nieruchomości prywatnych do 
decydowania o sposobie administrowania 
i zarządzania majątkiem. 

Or. en
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Poprawka 89
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Każda odmowa dostępu opiera się na 
obiektywnych kryteriach, które mogą 
dotyczyć w szczególności:

3. Każda odmowa dostępu opiera się na 
obiektywnych kryteriach, takich jak:

Or. en

Poprawka 90
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) względów bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Na przykład infrastruktura gazowa i infrastruktura wody pitnej są nieodpowiednie, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.

Poprawka 91
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) ochrony krajowej infrastruktury 
krytycznej;

Or. en
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Uzasadnienie

Na przykład porty lotnicze lub linie kolejowe.

Poprawka 92
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostępności miejsca do ulokowania 
elementów, o których mowa w lit. a);

b) przepustowości sieci w celu ulokowania 
elementów, o których mowa w lit. a);

Or. ro

Poprawka 93
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostępności miejsca do ulokowania 
elementów, o których mowa w lit. a);

b) dostępności obecnie i w przyszłości
miejsca do ulokowania elementów, o 
których mowa w lit. a);

Or. en

Uzasadnienie

Rozpatrując dostępność miejsca do ulokowania elementów sieci łączności elektronicznej, 
operatorzy sieci powinni móc uwzględnić własne potrzeby w przyszłości.

Poprawka 94
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) integralności i bezpieczeństwa już 
wdrożonej sieci;

c) integralności, ochrony i bezpieczeństwa 
już wdrożonej sieci;

Or. en

Poprawka 95
Norbert Glante, Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ryzyka poważnej kolizji pomiędzy 
planowanymi usługami łączności 
elektronicznej a świadczeniem innych 
usług za pośrednictwem tej samej 
infrastruktury fizycznej;

d) ryzyka dowiedzionej możliwości kolizji 
pomiędzy planowanymi usługami 
łączności elektronicznej a świadczeniem 
innych usług za pośrednictwem tej samej 
infrastruktury fizycznej;

Or. de

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie nie jest wystarczająco precyzyjne.

Poprawka 96
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dostępności alternatywnych środków 
hurtowego dostępu do fizycznej 
infrastruktury sieciowej oferowanych przez 
operatora sieci, które są odpowiednie do 
celu zapewniania szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

e) dostępności lub planowanej dostępności 
w opublikowanych planach wdrażania 
alternatywnych środków hurtowego 
dostępu do fizycznej infrastruktury 
sieciowej oferowanych przez operatora 
sieci, które są odpowiednie do celu 
zapewniania szybkich sieci łączności 
elektronicznej.
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Or. en

Uzasadnienie

W tekście należy również uwzględnić planowaną dostępność, o ile zostanie zbudowana w 
rozsądnym czasie.

Poprawka 97
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dostępności alternatywnych środków 
hurtowego dostępu do fizycznej 
infrastruktury sieciowej oferowanych przez 
operatora sieci, które są odpowiednie do 
celu zapewniania szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

e) dostępności alternatywnych środków 
hurtowego dostępu do fizycznej 
infrastruktury sieciowej oferowanych przez 
operatora infrastruktury użyteczności 
publicznej, które są odpowiednie do celu 
zapewniania szybkich sieci łączności 
elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce art. 3 koncentruje się na zapewnianiu dostępu do infrastruktury sieci 
użyteczności publicznej. Dostęp do sieci telekomunikacyjnej już reguluje dyrektywa 
2009/140/WE w sprawie ram regulacyjnych łączności elektronicznej.

Poprawka 98
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa 
fizycznego pracowników mających dostęp 
do infrastruktury innej niż infrastruktura, 
do której obsługi zostali pierwotnie 
przeszkoleni;
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Or. en

Uzasadnienie

Dostęp pracowników niezaznajomionych z procedurami bezpieczeństwa w zakresie 
elektryczności do elementów i instalacji sieci dystrybucji energii elektrycznej zwiększy ryzyko 
incydentów i wypadków. Praca związana z dostępem do sieci elektrycznych wymaga 
specjalnego przeszkolenia, umiejętności, zasad, regulaminów, spełnienia wymogów 
zdrowotnych, a także konieczności przestrzegania rygorystycznych norm bezpieczeństwa i
norm środowiskowych. W przypadku niektórych specjalnych instalacji operatorzy sieci mogą 
uznać, że zezwolenie stronom trzecim na pracę w ich sieci jest zbyt niebezpieczne.

Poprawka 99
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) proporcjonalnego wykorzystania 
dostępnej przestrzeni, aby operator sieci, 
który jest właścicielem infrastruktury 
fizycznej, mógł zarezerwować miejsce na 
własne inwestycje w przyszłości.

Or. en

Poprawka 100
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) planowanej dostępności 
alternatywnych środków hurtowego 
dostępu do fizycznej infrastruktury 
sieciowej, w przypadku gdy istnieją 
krajowe plany wdrażania europejskiego 
systemu zarządzania ruchem kolejowym. 

Or. en



PE519.832v01-00 56/107 AM\1005010PL.doc

PL

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia trzeba wziąć pod uwagę istnienie krajowych planów 
rozwoju europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym.

Poprawka 101
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) warunków, w których przyznanie 
dostępu do podziemnych systemów 
transportowych mogłoby zakłócić 
długoterminowe inwestycje i modernizacje 
lub skutkować zakłóceniami w ruchu 
mającymi nieproporcjonalne skutki dla 
gospodarki.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by miasta posiadające system transportu podziemnego miały wyraźne prawo o 
decydowaniu co do tego, czy przyznanie dostępu jest wykonalne. Sformułowanie art. 3 
powinno zawierać przepis umożliwiający odmowę dostępu do infrastruktury, która jest 
centralna dla codziennego życia mieszkańców, jeśli taki dostęp mógłby skutkować 
zakłóceniami i niekorzystnymi skutkami gospodarczymi.

Poprawka 102
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ee) wyłącznych postanowień umownych 
między operatorami sieci i ich 
konsumentami;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy dodać wyłączne postanowienia umowne między operatorami sieci i ich konsumentami, 
jeżeli zawarto je ze względu na wyłączność. Na przykład ośrodki przetwarzania danych często 
proszą o wyłączność ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka 103
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Operator sieci podaje przyczyny 
ewentualnej odmowy w terminie jednego 
miesiąca od daty pisemnego wniosku o 
udzielenie dostępu.

Operator sieci podaje przyczyny 
ewentualnej odmowy w terminie sześciu 
miesięcy od daty pisemnego wniosku o 
udzielenie dostępu.

Or. de

Poprawka 104
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operator sieci podaje przyczyny 
ewentualnej odmowy w terminie jednego 
miesiąca od daty pisemnego wniosku o 
udzielenie dostępu.

Operator sieci podaje przyczyny 
ewentualnej odmowy w terminie trzech 
miesięcy od daty pisemnego wniosku o 
udzielenie dostępu.

Or. en

Poprawka 105
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operator sieci podaje przyczyny 
ewentualnej odmowy w terminie jednego 
miesiąca od daty pisemnego wniosku o 
udzielenie dostępu.

Operator infrastruktury użyteczności 
publicznej podaje przyczyny ewentualnej 
odmowy w terminie jednego miesiąca od 
daty pisemnego wniosku o udzielenie 
dostępu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie skupienia art. 3 na zapewnianiu dostępności do 
infrastruktury sieci użyteczności publicznej. Dostęp do sieci telekomunikacyjnej już reguluje 
dyrektywa w sprawie ram regulacyjnych łączności elektronicznej 2009/140/WE.

Poprawka 106
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Krajowy organ ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w ust. 4, 
uwzględniając w pełni zasadę 
proporcjonalności, wydaje wiążącą decyzję 
rozstrzygającą spór rozpoczęty zgodnie z 
ust. 4, obejmującą w stosownych 
przypadkach ustalenie sprawiedliwych 
zasad, warunków i cen, w najkrótszym 
możliwym terminie, a w każdym 
przypadku w ciągu czterech miesięcy, bez 
uszczerbku dla możliwości skierowania 
sprawy do sądu przez każdą ze stron. Cena 
ustalona przez organ ds. rozstrzygania 
sporów uwzględnia wpływ udzielenia 
wnioskowanego dostępu na plan 
biznesowy stojący za inwestycjami 
poczynionymi przez operatora sieci, która 
jest przedmiotem wniosku o udzielenie 
dostępu, w szczególności w przypadku 
niedawno wybudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 

5. Krajowy organ ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w ust. 4, 
uwzględniając w pełni zasadę 
proporcjonalności, wydaje wiążącą decyzję 
rozstrzygającą spór rozpoczęty zgodnie z 
ust. 4, obejmującą w stosownych 
przypadkach ustalenie sprawiedliwych 
zasad, warunków i cen, w najkrótszym 
możliwym terminie, a w każdym 
przypadku w ciągu czterech miesięcy, bez 
uszczerbku dla możliwości skierowania 
sprawy do sądu przez każdą ze stron. Cena 
ustalona przez organ ds. rozstrzygania 
sporów, prawo dotyczące pomocy 
publicznej, krajowe oświadczenie w 
sprawie wyników infrastruktury, umowę o 
finansowaniu infrastruktury państwa 
członkowskiego i zamówienie w ramach 
obowiązku świadczenia usługi publicznej
uwzględnia wpływ udzielenia 
wnioskowanego dostępu na plan 
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usług szybkiej łączności elektronicznej. biznesowy stojący za inwestycjami 
poczynionymi przez operatora sieci, która 
jest przedmiotem wniosku o udzielenie 
dostępu, w szczególności w przypadku 
niedawno wybudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
usług szybkiej łączności elektronicznej.
Krajowy organ ds. rozstrzygania sporów w 
swoich decyzjach uwzględnia także 
rentowność tych inwestycji w oparciu o 
harmonogramy zwrotu z inwestycji, wpływ 
udzielenia dostępu na możliwości i 
osiągnięcia, wpływ udzielenia dostępu na 
konkurencję na rynku niższego szczebla, 
amortyzację aktywów sieci w chwili 
złożenia wniosku o udzielenie dostępu 
oraz wszelkie możliwości wspólnego 
wdrażania sieci zaoferowane 
wnioskującemu o dostęp.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja ma na celu odzwierciedlenie tekstu z motywu 16: organ rozstrzygania sporów w 
swoich decyzjach musi uwzględniać różne aspekty, które mogą mieć wpływ na określenie 
sprawiedliwych zasad, warunków i cen. 

Poprawka 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Krajowy organ ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w ust. 4, 
uwzględniając w pełni zasadę 
proporcjonalności, wydaje wiążącą decyzję 
rozstrzygającą spór rozpoczęty zgodnie z 
ust. 4, obejmującą w stosownych 
przypadkach ustalenie sprawiedliwych 
zasad, warunków i cen, w najkrótszym 
możliwym terminie, a w każdym 
przypadku w ciągu czterech miesięcy, bez 

5. Krajowy organ ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w ust. 4, 
uwzględniając w pełni zasadę 
proporcjonalności, wydaje decyzję 
rozstrzygającą spór rozpoczęty zgodnie z 
ust. 4, obejmującą w stosownych 
przypadkach zalecenie warunków i cen, w 
najkrótszym możliwym terminie, a w 
każdym przypadku w ciągu czterech 
miesięcy, bez uszczerbku dla możliwości 
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uszczerbku dla możliwości skierowania 
sprawy do sądu przez każdą ze stron. Cena 
ustalona przez organ ds. rozstrzygania 
sporów uwzględnia wpływ udzielenia 
wnioskowanego dostępu na plan 
biznesowy stojący za inwestycjami 
poczynionymi przez operatora sieci, która 
jest przedmiotem wniosku o udzielenie 
dostępu, w szczególności w przypadku 
niedawno wybudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
usług szybkiej łączności elektronicznej.

skierowania sprawy do sądu przez każdą ze 
stron. Cena ustalona przez organ ds. 
rozstrzygania sporów uwzględnia wpływ 
udzielenia wnioskowanego dostępu na plan 
biznesowy stojący za inwestycjami 
poczynionymi przez operatora sieci, która 
jest przedmiotem wniosku o udzielenie 
dostępu, w szczególności w przypadku 
niedawno wybudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
usług szybkiej łączności elektronicznej.

Or. de

Poprawka 108
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Krajowy organ ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w ust. 4, 
uwzględniając w pełni zasadę 
proporcjonalności, wydaje wiążącą decyzję 
rozstrzygającą spór rozpoczęty zgodnie z 
ust. 4, obejmującą w stosownych 
przypadkach ustalenie sprawiedliwych 
zasad, warunków i cen, w najkrótszym 
możliwym terminie, a w każdym 
przypadku w ciągu czterech miesięcy, bez 
uszczerbku dla możliwości skierowania 
sprawy do sądu przez każdą ze stron. Cena 
ustalona przez organ ds. rozstrzygania 
sporów uwzględnia wpływ udzielenia 
wnioskowanego dostępu na plan 
biznesowy stojący za inwestycjami 
poczynionymi przez operatora sieci, która 
jest przedmiotem wniosku o udzielenie 
dostępu, w szczególności w przypadku 
niedawno wybudowanej infrastruktury 
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
usług szybkiej łączności elektronicznej.

5. Krajowy organ ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w ust. 4, 
uwzględniając w pełni zasadę 
proporcjonalności, wydaje wiążącą decyzję 
rozstrzygającą spór rozpoczęty zgodnie z 
ust. 4, obejmującą w stosownych 
przypadkach ustalenie sprawiedliwych 
zasad, warunków i cen, w najkrótszym 
możliwym terminie, a w każdym 
przypadku w ciągu czterech miesięcy, bez 
uszczerbku dla możliwości skierowania 
sprawy do sądu przez każdą ze stron. Cena 
ustalona przez organ ds. rozstrzygania 
sporów uwzględnia wpływ udzielenia 
wnioskowanego dostępu na plan 
biznesowy stojący za inwestycjami 
poczynionymi przez operatora
użyteczności publicznej, która jest 
przedmiotem wniosku o udzielenie 
dostępu, w szczególności w przypadku 
niedawno wybudowanej infrastruktury
fizycznej wykorzystywanej do świadczenia 
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usług szybkiej łączności elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie skupienia art. 3 na zapewnianiu dostępności do 
infrastruktury sieci użyteczności publicznej. Dostęp do sieci telekomunikacyjnej już reguluje 
dyrektywa w sprawie ram regulacyjnych łączności elektronicznej 2009/140/WE.

Poprawka 109
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zadania, które należy wykonać w 
związku ze wspólnym użytkowaniem 
infrastruktury, może realizować jedynie 
operator sieci lub podmiot, któremu 
operator zlecił to zadanie.

Or. nl

Poprawka 110
Norbert Glante, Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Środki związane ze 
współużytkowaniem infrastruktury mogą 
zostać wdrożone jedynie przez danego 
operatora sieci lub na jego zlecenie. 

Or. de

Uzasadnienie

Tylko w taki sposób operator sieci może zagwarantować sprawne funkcjonowanie swojej 
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sieci.

Poprawka 111
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przepisy art. 3 ust. 2 do art. 3 ust. 5 
nie mają zastosowania do rur ściekowych 
niepodlegających kontroli przez ludzi. 

Or. en

Poprawka 112
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na życzenie, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, obejmującego:

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na uzasadniony wniosek w obliczu 
rozwoju lepszych przyszłych usług 
telekomunikacyjnych, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, obejmującego:

Or. en

Poprawka 113
Edit Herczog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na życzenie, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, obejmującego:

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na życzenie, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, pod 
warunkiem, że nie ma wpływu na 
ochronę, integralność i bezpieczeństwo 
sieci:

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo i ochrona powinno być uwzględniane przy dostarczaniu informacji za 
pośrednictwem pojedynczego punktu informacyjnego. Należy dodać słowo „ochrona”.

Poprawka 114
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na życzenie, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, obejmującego:

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej, które przedstawi 
plan zainstalowania szybkich sieci 
łączności elektronicznej, ma prawo 
dostępu na życzenie, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, obejmującego:
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Or. ro

Poprawka 115
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na życzenie, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, obejmującego:

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na życzenie, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, o ile jest 
dostępne w formacie cyfrowym, 
obejmującego:

Or. nl

Poprawka 116
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na życzenie, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, obejmującego:

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na życzenie dla każdego obszaru 
geograficznego, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, obejmującego:
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Or. en

Poprawka 117
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na życzenie, za pośrednictwem 
pojedynczego punktu informacyjnego, do 
następującego minimum informacji na 
temat istniejącej infrastruktury fizycznej 
dowolnego operatora sieci, obejmującego:

W celu złożenia wniosku o udzielenie 
dostępu do infrastruktury fizycznej zgodnie 
z art. 3 każde przedsiębiorstwo 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej ma prawo dostępu 
na życzenie, do następującego minimum 
informacji na temat istniejącej 
infrastruktury fizycznej dowolnego 
operatora sieci, obejmującego:

Or. en

Uzasadnienie

Pojedynczy punkt informacyjny oznacza niepotrzebne koszty i biurokrację i nałoży się na 
istniejący system, który dobrze funkcjonuje na szczeblu lokalnym. 

Poprawka 118
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wielkość, rodzaj i aktualny sposób 
użytkowania infrastruktury;

b) rodzaj i aktualny sposób użytkowania 
infrastruktury;

Or. de

Uzasadnienie

Informacja ta nie jest istotna dla współużytkownika w ramach rozpowszechniania dostępu 
szerokopasmowego, wobec czego nie powinno być obowiązku jej ujawniania.
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Poprawka 119
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przedsiębiorstwo wnioskujące o 
udzielenie dostępu określa obszar 
związany z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej.

Przedsiębiorstwo wnioskujące o udzielenie 
dostępu określa obszar związany z 
wdrażaniem elementów szybkich sieci 
łączności elektronicznej i w związku z tym 
uzyskuje dostęp wyłącznie do danych tego 
konkretnego obszaru geograficznego.

Or. nl

Poprawka 120
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwo wnioskujące o udzielenie 
dostępu określa obszar związany z
wdrażaniem elementów szybkich sieci 
łączności elektronicznej.

Przedsiębiorstwo wnioskujące o udzielenie 
dostępu określa obszar związany z
instalowaniem elementów szybkich sieci 
łączności elektronicznej.

Or. ro

Poprawka 121
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwo wnioskujące o udzielenie 
dostępu jest zobowiązane do zachowania 
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poufności informacji otrzymanych na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. ro

Poprawka 122
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do określonego minimum 
informacji dotyczących określonego 
obszaru udzielany jest niezwłocznie w 
formie elektronicznej na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach. Dostęp do określonego 
minimum informacji może zostać 
ograniczony przez pojedynczy punkt 
informacyjny tylko wtedy, jeżeli zostanie 
to uznane za niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo i integralność sieci lub 
tajemnice operacyjne bądź handlowe.

Dostęp do określonego minimum 
informacji dotyczących określonego 
obszaru udzielany jest niezwłocznie w 
formie elektronicznej na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach. Dostęp do określonego 
minimum informacji może zostać 
ograniczony przez pojedynczy punkt 
informacyjny tylko wtedy, jeżeli zostanie 
to uznane za niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo i integralność sieci lub 
tajemnice operacyjne bądź handlowe. W 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
krajowego i bezpieczeństwa i integralności 
pewnych elementów sieci i jej obszarów 
państwa członkowskie mogą zdecydować o 
wyłączeniu pewnych obszarów z 
obowiązku przyznawania zestawu 
minimalnych informacji w postaci 
elektronicznej. W tych przypadkach dostęp 
do określonego minimum informacji może 
zostać ograniczony do badania w biurach 
operatora sieci. Wszelkie takie środki są 
zgłaszane Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastructures for a Member State.
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network
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to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.

Poprawka 123
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do określonego minimum 
informacji dotyczących określonego 
obszaru udzielany jest niezwłocznie w 
formie elektronicznej na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach. Dostęp do określonego 
minimum informacji może zostać 
ograniczony przez pojedynczy punkt 
informacyjny tylko wtedy, jeżeli zostanie 
to uznane za niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo i integralność sieci lub 
tajemnice operacyjne bądź handlowe.

Dostęp do określonego minimum 
informacji dotyczących określonego 
obszaru udzielany jest w formie 
elektronicznej na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, z zapewnieniem ich poufności 
oraz wykorzystania ściśle ograniczonego 
do celu tego powiadomienia. Dany 
operator sieci jest informowany o takim 
powiadomieniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Pozyskanie danych pod kątem danego obszaru wymaga pracy informatycznej. Nie może ono 
nastąpić „niezwłocznie”.

Poprawka 124
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do określonego minimum 
informacji dotyczących określonego 
obszaru udzielany jest niezwłocznie w 
formie elektronicznej na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 

Dostęp do określonego minimum 
informacji dotyczących określonego 
obszaru udzielany jest niezwłocznie w 
formie elektronicznej na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 



AM\1005010PL.doc 69/107 PE519.832v01-00

PL

warunkach. Dostęp do określonego 
minimum informacji może zostać 
ograniczony przez pojedynczy punkt 
informacyjny tylko wtedy, jeżeli zostanie 
to uznane za niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo i integralność sieci lub 
tajemnice operacyjne bądź handlowe.

warunkach. Dostęp do określonego 
minimum informacji może zostać 
ograniczony przez pojedynczy punkt 
informacyjny wtedy, jeżeli zostanie to 
uznane za niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo i integralność sieci lub 
tajemnice operacyjne bądź handlowe oraz 
kiedy uznaje się to za konieczne w związku 
z ochroną podstawowego interesu 
publicznego i prywatnego zgodnie z 
prawem krajowym.  

Or. en

Poprawka 125
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do określonego minimum 
informacji dotyczących określonego 
obszaru udzielany jest niezwłocznie w 
formie elektronicznej na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach. Dostęp do określonego 
minimum informacji może zostać 
ograniczony przez pojedynczy punkt 
informacyjny tylko wtedy, jeżeli zostanie 
to uznane za niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo i integralność sieci lub 
tajemnice operacyjne bądź handlowe.

Dostęp do określonego minimum 
informacji dotyczących określonego 
obszaru udzielany jest niezwłocznie w 
formie elektronicznej na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i w pełni
przejrzystych warunkach. Dostęp do 
określonego minimum informacji może 
zostać ograniczony przez pojedynczy 
punkt informacyjny tylko wtedy, jeżeli 
zostanie to uznane za niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo i integralność 
sieci lub tajemnice operacyjne bądź 
handlowe.

Or. en

Poprawka 126
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pojedynczy punkt informacyjny 
zagwarantuje, aby dostęp do określonego 
minimum informacji zgodnie z niniejszym 
ustępem został zapewniony najpóźniej do 
dnia [Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 12 months].

Pojedynczy punkt informacyjny 
zagwarantuje, aby dostęp do określonego 
minimum informacji zgodnie z niniejszym 
ustępem został zapewniony najpóźniej do 
dnia [Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 12 months]. Udostępnienie i 
aktualizacja informacji, a także wszelkich 
nowych informacji wchodzących w zakres 
określonego minimum, odbywa się na 
warunkach gwarantujących ich poufność 
oraz wykorzystanie ściśle ograniczone do 
celu tego powiadomienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić trwałą jakość dostępnych danych na temat danego obszaru, musi temu 
towarzyszyć podpisanie umowy o poufności, tak aby wyeliminować z obiegu błędne lub 
nieaktualne dane.

Poprawka 127
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli istniejąca infrastruktura nie jest 
uznawana za technicznie odpowiednią do 
celów wdrażania szybkich sieci łączności 
elektronicznej, państwa członkowskie 
mogą ustanowić zwolnienia z obowiązków 
przewidzianych w ust. 1. O takim środku 
powiadamia się Komisję wraz z 
odpowiednim uzasadnieniem, a wszystkie 
zainteresowane strony muszą mieć 
możliwość wyrażenia swojej opinii na 
temat projektu takiego środka. 

Or. en
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Poprawka 128
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy organ sektora publicznego, który 
ze względu na swoje zadania posiada w 
formacie elektronicznym określone 
minimum informacji dotyczących 
infrastruktury fizycznej operatora sieci, o 
których mowa w ust. 1, udostępnia je 
pojedynczemu punktowi informacyjnemu 
drogą elektroniczną do dnia [Publications 
Office: please insert the exact date: entry 
into force of this Regulation + 6 months].
Wszelkie aktualizacje tych informacji oraz 
wszelkie nowe informacje wchodzące w 
zakres określonego minimum, o których 
mowa w ust. 1, otrzymane przez organ 
sektora publicznego, są udostępniane 
pojedynczemu punktowi informacyjnemu 
w terminie jednego miesiąca od ich 
otrzymania.

2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 9 ust. 
3 niniejszego rozporządzenia każdy organ 
sektora publicznego, który ze względu na 
swoje zadania posiada w formacie 
elektronicznym określone minimum 
informacji dotyczących infrastruktury 
fizycznej operatora sieci, o których mowa 
w ust. 1, udostępnia je pojedynczemu 
punktowi informacyjnemu drogą 
elektroniczną do dnia [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into force 
of this Regulation + 6 months]. Wszelkie 
aktualizacje tych informacji oraz wszelkie 
nowe informacje wchodzące w zakres 
określonego minimum, o których mowa w 
ust. 1, otrzymane przez organ sektora 
publicznego, są udostępniane 
pojedynczemu punktowi informacyjnemu 
w terminie jednego miesiąca od ich 
otrzymania. Udostępnienie i aktualizacja 
informacji, a także wszelkich nowych 
informacji wchodzących w zakres 
określonego minimum, odbywa się na 
warunkach gwarantujących ich poufność 
oraz wykorzystanie ściśle ograniczone do 
celu tego powiadomienia. Dany operator 
sieci jest informowany o takim 
powiadomieniu.

Or. fr

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach organ sektora publicznego sam odgrywa rolę pojedynczego punktu 
informacyjnego, zatem etap przewidziany w art. 4 ust. 2 nie ma już zastosowania.  Aby 
zapewnić trwałą jakość dostępnych danych na temat danego obszaru, każdemu 
przekazywaniu i aktualizacji danych powinno towarzyszyć podpisanie umowy o poufności, tak 
aby wyeliminować z obiegu błędne lub nieaktualne dane.
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Poprawka 129
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy organ sektora publicznego, który 
ze względu na swoje zadania posiada w 
formacie elektronicznym określone 
minimum informacji dotyczących 
infrastruktury fizycznej operatora sieci, o 
których mowa w ust. 1, udostępnia je 
pojedynczemu punktowi informacyjnemu 
drogą elektroniczną do dnia [Publications 
Office: please insert the exact date: entry 
into force of this Regulation + 6 months].
Wszelkie aktualizacje tych informacji oraz 
wszelkie nowe informacje wchodzące w 
zakres określonego minimum, o których 
mowa w ust. 1, otrzymane przez organ 
sektora publicznego, są udostępniane
pojedynczemu punktowi informacyjnemu
w terminie jednego miesiąca od ich 
otrzymania.

2. Każdy organ sektora publicznego, który 
ze względu na swoje zadania posiada w 
formacie elektronicznym określone 
minimum informacji dotyczących 
infrastruktury fizycznej operatora sieci, o 
których mowa w ust. 1, udostępnia je 
pojedynczemu punktowi informacyjnemu 
drogą elektroniczną do dnia [Publications 
Office: please insert the exact date: entry 
into force of this Regulation + 6 months].
Wszelkie aktualizacje tych informacji oraz 
wszelkie nowe informacje wchodzące w 
zakres określonego minimum, o których 
mowa w ust. 1, otrzymane przez organ 
sektora publicznego, są udostępniane w 
terminie jednego miesiąca od ich 
otrzymania.

Or. en

Uzasadnienie

Pojedynczy punkt informacyjny oznacza niepotrzebne koszty i biurokrację i nałoży się na 
istniejący system, który dobrze funkcjonuje na szczeblu lokalnym. 

Poprawka 130
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli określone minimum informacji, o 
których mowa w ust. 1, nie znajduje się w 

3. Jeżeli określone minimum informacji, o 
których mowa w ust. 1, nie znajduje się w 
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posiadaniu organów sektora publicznego 
zgodnie z ust. 2, każdy operator sieci na 
szczególny wniosek pojedynczego punktu 
informacyjnego zobowiązany jest do 
udostępnienia w formacie elektronicznym 
określonego minimum informacji, o 
których mowa w ust. 1, dotyczących jego 
infrastruktury fizycznej, w terminie 
jednego miesiąca od daty wniosku.
Operator sieci udostępnia pojedynczemu 
punktowi informacyjnemu wszelkie 
aktualizacje przekazanego minimum 
informacji w terminie jednego miesiąca od 
faktycznej modyfikacji sieci fizycznej, 
która powoduje zmianę tego minimum 
informacji.

posiadaniu organów sektora publicznego 
zgodnie z ust. 2, każdy operator sieci – na 
szczególny wniosek pojedynczego punktu 
informacyjnego i na szczególny wniosek 
na piśmie w odniesieniu do danego 
obszaru, którego dotyczy ewentualne 
wdrożenie połączenia wysokopasmowego 
przez przedsiębiorstwo uprawnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
– zobowiązany jest do udostępnienia w 
formacie elektronicznym określonego 
minimum informacji, o których mowa w 
ust. 1, dotyczących jego infrastruktury 
fizycznej, w terminie jednego miesiąca od 
daty wniosku. Operator sieci udostępnia 
pojedynczemu punktowi informacyjnemu 
wszelkie aktualizacje przekazanego 
minimum informacji w terminie jednego
roku od faktycznej modyfikacji sieci 
fizycznej, która powoduje zmianę tego 
minimum informacji. Warunki 
udostępnienia lub aktualizacji informacji 
gwarantują, że operator sieci nie ponosi 
kosztów związanych z tymi operacjami.

Or. fr

Uzasadnienie

W zależności od operatora sieci ilość informacji – o ile nie ogranicza się do obszaru 
potencjalnego wdrażania połączeń szerokopasmowych – może być znaczna, a ich pozyskanie i 
odpowiednie sformatowanie może spowodować nieproporcjonalne koszty. Pozyskanie danych 
i ich odpowiednie sformatowanie pod kątem danego obszaru wymaga pracy informatycznej. 
Nie może zatem nastąpić „w terminie jednego miesiąca”. Bardziej realistyczny jest termin 
jednego roku.

Poprawka 131
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W zależności od ograniczeń 
związanych z fizycznym bezpieczeństwem 
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sieci lub tajemnicą operacyjną lub 
handlową pojedynczy punkt informacyjny 
może zaproponować osobom prywatnym 
dostęp do minimalnych informacji 
dotyczących konkretnego obszaru za 
wniosek tej osoby lub przez swoją stronę 
internetową. O ile pojedynczy punkt 
informacyjny może udzielać dostępu 
osobom prywatnym za opłatą 
administracyjną lub bez opłaty, to taka 
informacja powinna być bezpłatna dla 
właściciela terenu lub nieruchomości 
żądanej lokalizacji lub właścicieli terenów 
przylegających do danego terenu.  

Or. en

Uzasadnienie

Informacja o lokalizacji sieci ma bezpośredni wpływ na wartość nieruchomości. Ceny 
mieszkań oraz wybór miejsca pod budowę nowych mieszkań może zależeć od łatwości dostępu 
do sieci o dużej przepustowości, jeżeli znajdują się one na danym terenie lub niedaleko.
Informacja taka może także zapobiec nieumyślnemu przecięciu linii przy pracach 
budowlanych. Dlatego taka informacja, przynajmniej w postaci ograniczonej, powinna być 
dostępna dla właścicieli terenu.

Poprawka 132
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli określone minimum informacji, o 
których mowa w ust. 1, nie jest dostępne za 
pośrednictwem pojedynczego punktu 
informacyjnego, operatorzy sieci udzielają 
dostępu do takich informacji na 
indywidualny pisemny wniosek złożony 
przez przedsiębiorstwo upoważnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej.
We wniosku określa się odpowiedni obszar 
związany z wdrażaniem elementów
szybkich sieci łączności elektronicznej.
Dostępu do informacji udziela się w 

4. Jeżeli określone minimum informacji, o 
których mowa w ust. 1, nie jest dostępne za 
pośrednictwem pojedynczego punktu 
informacyjnego, operatorzy sieci udzielają 
dostępu do takich informacji na 
indywidualny pisemny wniosek złożony 
przez przedsiębiorstwo upoważnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej.
We wniosku określa się odpowiedni obszar 
związany z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej.
Dostępu do informacji udziela się w 
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terminie jednego miesiąca od daty 
pisemnego wniosku na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, bez uszczerbku dla ograniczeń 
przewidzianych w ust. 1.

terminie jednego miesiąca od daty 
pisemnego wniosku na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, bez uszczerbku dla ograniczeń 
przewidzianych w ust. 1. Warunki 
udostępnienia informacji gwarantują, że 
operator sieci nie ponosi kosztów 
związanych z tą operacją.

Or. fr

Poprawka 133
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli określone minimum informacji, o 
których mowa w ust. 1, nie jest dostępne za 
pośrednictwem pojedynczego punktu 
informacyjnego, operatorzy sieci udzielają 
dostępu do takich informacji na 
indywidualny pisemny wniosek złożony 
przez przedsiębiorstwo upoważnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej. 
We wniosku określa się odpowiedni obszar 
związany z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej. 
Dostępu do informacji udziela się w 
terminie jednego miesiąca od daty 
pisemnego wniosku na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, bez uszczerbku dla ograniczeń 
przewidzianych w ust. 1.

4. Jeżeli określone minimum informacji, o 
których mowa w ust. 1, nie jest dostępne za 
pośrednictwem pojedynczego punktu
informacyjnego, operatorzy sieci udzielają 
dostępu do takich informacji na 
indywidualny pisemny i zatwierdzony 
przez oficjalny organ regulacyjny państwa 
członkowskiego wniosek złożony przez 
przedsiębiorstwo upoważnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej. 
Przedsiębiorstwo występujące o udzielenie 
dostępu ponosi wszystkie koszty związane 
z wnioskiem i określa odpowiedni obszar 
związany z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej. 
Dostępu do informacji udziela się w 
terminie jednego miesiąca od daty 
pisemnego wniosku na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, bez uszczerbku dla ograniczeń 
przewidzianych w ust. 1.

Or. nl



PE519.832v01-00 76/107 AM\1005010PL.doc

PL

Poprawka 134
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli określone minimum informacji, o 
których mowa w ust. 1, nie jest dostępne za 
pośrednictwem pojedynczego punktu 
informacyjnego, operatorzy sieci udzielają 
dostępu do takich informacji na 
indywidualny pisemny wniosek złożony 
przez przedsiębiorstwo upoważnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej. 
We wniosku określa się odpowiedni obszar 
związany z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej. 
Dostępu do informacji udziela się w 
terminie jednego miesiąca od daty 
pisemnego wniosku na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, bez uszczerbku dla ograniczeń 
przewidzianych w ust. 1.

4. Jeżeli określone minimum informacji, o 
których mowa w ust. 1, nie jest dostępne za 
pośrednictwem pojedynczego punktu 
informacyjnego, operatorzy sieci udzielają 
dostępu do takich informacji na 
indywidualny pisemny wniosek złożony 
przez przedsiębiorstwo upoważnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej. 
We wniosku określa się odpowiedni obszar 
związany z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej. 
Dostępu do informacji udziela się w 
terminie sześciu miesięcy od daty 
pisemnego wniosku na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, bez uszczerbku dla ograniczeń 
przewidzianych w ust. 1.

Or. de

Poprawka 135
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operatorzy sieci uznają uzasadnione 
wnioski o umożliwienie inspekcji na 
miejscu w odniesieniu do określonych 
elementów ich infrastruktury fizycznej. We 
wniosku określa się odpowiednie elementy 
sieci związane z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej. 

5. Na indywidualny pisemny i
zatwierdzony przez oficjalny organ 
regulacyjny państwa członkowskiego 
wniosek przedsiębiorstwa upoważnionego 
do dostarczania sieci łączności 
elektronicznej operatorzy sieci uznają 
uzasadnione wnioski o umożliwienie 
inspekcji na miejscu w odniesieniu do 
określonych elementów ich infrastruktury 
fizycznej. We wniosku określa się 
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Zgody na inspekcję na miejscu w 
odniesieniu do określonych elementów 
sieci udziela się na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach w terminie jednego miesiąca od 
daty pisemnego wniosku, bez uszczerbku 
dla ograniczeń przewidzianych ust. 1.

odpowiednie elementy sieci związane z 
wdrażaniem elementów szybkich sieci 
łączności elektronicznej. Wnioskodawca 
ponosi wszystkie koszty związane z 
wnioskiem. Zgody na inspekcję na miejscu 
w odniesieniu do określonych elementów 
sieci udziela się na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach w terminie jednego miesiąca od 
daty pisemnego wniosku, bez uszczerbku 
dla ograniczeń przewidzianych ust. 1.

Or. nl

Poprawka 136
Norbert Glante, Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operatorzy sieci uznają uzasadnione 
wnioski o umożliwienie inspekcji na 
miejscu w odniesieniu do określonych 
elementów ich infrastruktury fizycznej. We 
wniosku określa się odpowiednie elementy 
sieci związane z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej. 
Zgody na inspekcję na miejscu w 
odniesieniu do określonych elementów 
sieci udziela się na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach w terminie jednego miesiąca od 
daty pisemnego wniosku, bez uszczerbku 
dla ograniczeń przewidzianych ust. 1.

5. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operatorzy sieci uznają uzasadnione 
wnioski o umożliwienie inspekcji na 
miejscu w odniesieniu do określonych 
elementów ich infrastruktury fizycznej. We 
wniosku określa się odpowiednie elementy 
sieci związane z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej. 
Zgody na inspekcję na miejscu w 
odniesieniu do określonych elementów 
sieci udziela się na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach w terminie jednego miesiąca od 
daty pisemnego wniosku, bez uszczerbku 
dla ograniczeń przewidzianych ust. 1. 
Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty 
związane z organizacją i 
przeprowadzeniem inspekcji na miejscu.

Or. de
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Uzasadnienie

Ogląd infrastruktury może być bardzo kosztowny. Właściciela sieci nie należy obciążać 
związanymi z nim kosztami.

Poprawka 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na specjalny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa uprawnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
każdy operator sieci udostępnia 
następujące minimum informacji na 
temat trwających i planowanych prac 
budowlanych dotyczących jego 
infrastruktury fizycznej, w przypadku 
których wydano zezwolenie, w przypadku 
których procedura udzielania zezwolenia 
jest w toku lub w przypadku których 
przewiduje się złożenie do właściwych 
organów pierwszego wniosku o udzielenie 
zezwolenia w ciągu najbliższych sześciu 
miesięcy:

skreślony

a) lokalizację i rodzaj prac;

b) elementy sieci, których dotyczą prace;
c) przewidywaną datę rozpoczęcia prac i 
czas ich trwania;
d) punkt kontaktowy.
We wniosku przedsiębiorstwo uprawnione 
do dostarczania sieci łączności 
elektronicznej określa odpowiedni obszar 
związany z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej. 
Operatorzy sieci udzielają informacji 
będących przedmiotem wniosku w 
terminie dwóch tygodni od daty 
pisemnego wniosku na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych
warunkach, bez uszczerbku dla 
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ograniczeń przewidzianych w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Kwestia udzielania zezwoleń jest już dokładnie uregulowana na szczeblu państw 
członkowskich.

Poprawka 138
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na specjalny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa uprawnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej
każdy operator sieci udostępnia 
następujące minimum informacji na temat 
trwających i planowanych prac 
budowlanych dotyczących jego 
infrastruktury fizycznej, w przypadku 
których wydano zezwolenie, w przypadku 
których procedura udzielania zezwolenia 
jest w toku lub w przypadku których 
przewiduje się złożenie do właściwych 
organów pierwszego wniosku o udzielenie 
zezwolenia w ciągu najbliższych sześciu 
miesięcy:

Każde przedsiębiorstwo uprawnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej, 
które posiada plan zainstalowania 
szybkich sieci łączności elektronicznej, 
może zwrócić się na podstawie pisemnego 
wniosku i planu zainstalowania do 
każdego operatora sieci o udostępnienie 
następującego minimum informacji na 
temat trwających i planowanych prac 
budowlanych dotyczących jego 
infrastruktury fizycznej, w przypadku 
których wydano zezwolenie, w przypadku 
których procedura udzielania zezwolenia 
jest w toku lub w przypadku których 
przewiduje się złożenie do właściwych 
organów pierwszego wniosku o udzielenie 
zezwolenia w ciągu najbliższych sześciu 
miesięcy:

Or. ro

Poprawka 139
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wniosku przedsiębiorstwo uprawnione 
do dostarczania sieci łączności 

We wniosku przedsiębiorstwo uprawnione 
do dostarczania sieci łączności 



PE519.832v01-00 80/107 AM\1005010PL.doc

PL

elektronicznej określa odpowiedni obszar 
związany z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej.
Operatorzy sieci udzielają informacji 
będących przedmiotem wniosku w 
terminie dwóch tygodni od daty pisemnego 
wniosku na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, bez uszczerbku dla ograniczeń 
przewidzianych w ust. 1.

elektronicznej określa odpowiedni obszar 
związany z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej.
Operatorzy sieci udzielają informacji 
będących przedmiotem wniosku w 
terminie jednego miesiąca od daty 
pisemnego wniosku na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, bez uszczerbku dla ograniczeń 
przewidzianych w ust. 1. Przedsiębiorstwo 
uprawnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej informuje 
operatora sieci w najkrótszym możliwym 
terminie – a w każdym przypadku w 
terminie sześciu tygodniu od otrzymania 
żądanych informacji – o chęci wdrożenia 
szybkiej sieci łączności elektronicznej w 
danym obszarze.

Or. fr

Uzasadnienie

Pozyskanie danych i ich odpowiednie sformatowanie pod kątem danego obszaru wymaga 
pracy informatycznej. Termin jednego miesiąca jest proporcjonalny do realizowanego celu, 
ponieważ umożliwia przedsiębiorstwu rozważenie swojej korzyści z ewentualnego wdrażania 
elementów sieci łączności elektronicznej przy jednoczesnej ochronie interesów operatora 
sieci, który sam jest związany ograniczeniami dotyczącymi wykonania prac.

Poprawka 140
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
zwolnienia z obowiązków przewidzianych 
w ust. 1–5 w przypadku istniejącej
infrastruktury fizycznej, którą uznaje się za 
technicznie nieodpowiednią do celów 
wdrażania szybkich sieci łączności 
elektronicznej. Takie środki są należycie 
uzasadnione w tym zakresie.
Zainteresowanym stronom zapewnia się 

10. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
zwolnienia z obowiązków przewidzianych 
w ust. 1–6, w przypadku gdy informacja 
dotyczy najważniejszej infrastruktury
krajowej, a udostępnienie jej mogłoby 
łatwo ujawnić jej słabości lub w 
przypadku infrastruktury fizycznej, którą 
uznaje się za technicznie nieodpowiednią 
do celów wdrażania szybkich sieci 
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możliwość zgłoszenia uwag do projektu 
środków w rozsądnym terminie. Wszelkie 
takie środki są zgłaszane Komisji.

łączności elektronicznej. Takie środki są 
należycie uzasadnione w tym zakresie.
Zainteresowanym stronom zapewnia się 
możliwość zgłoszenia uwag do projektu 
środków w rozsądnym terminie. Wszelkie 
takie środki są zgłaszane Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Np. większy dostęp do informacji o lokalizacji kabli mógłby zaszkodzić zwalczaniu zjawiska 
kradzieży miedzi. 

Poprawka 141
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. We wszystkich przypadkach, o 
których mowa w ust. 1, 2,3 4, 5 i 6 
przedsiębiorstwo żądające dostępu 
powinno ograniczyć liczbę osób mających 
dostęp do takich danych, zapewnić 
poufność danych i nie powinno ich 
udostępniać osobom trzecim. 

Or. en

Uzasadnienie

Udzielanie informacji o najważniejszej infrastrukturze, np. elektrycznej, powinno podlegać 
ścisłej kontroli. Informacje udzielane operatorowi sieci łączności elektronicznej powinny być 
poufne, nie mogą być przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej i mogą być używane tylko do 
lepszego planowania i koordynowania prac budowlanych.

Poprawka 142
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy operator sieci ma prawo do 
negocjowania umów dotyczących 
koordynacji prac budowlanych z 
przedsiębiorstwami upoważnionymi do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
w celu wdrożenia elementów szybkich 
sieci łączności elektronicznej.

1. Każdy operator sieci ma prawo do 
negocjowania umów dotyczących 
koordynacji prac budowlanych z 
przedsiębiorstwami upoważnionymi do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
w celu wdrożenia elementów szybkich 
sieci łączności elektronicznej. W umowach 
tych wymienia się wyraźnie warunki 
pokrycia dodatkowych kosztów przez 
przedsiębiorstwa upoważnione do 
dostarczania sieci łączności 
elektronicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Warunki finansowe, podobnie jak warunki techniczne i prawne, są elementem umów 
dotyczących koordynacji prac budowlanych.

Poprawka 143
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy operator sieci ma prawo do 
negocjowania umów dotyczących 
koordynacji prac budowlanych z 
przedsiębiorstwami upoważnionymi do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
w celu wdrożenia elementów szybkich 
sieci łączności elektronicznej.

1. Każdy operator sieci ma prawo do 
negocjowania umów dotyczących 
koordynacji prac budowlanych z 
przedsiębiorstwami upoważnionymi do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
w celu wdrożenia elementów szybkich 
sieci łączności elektronicznej, a także 
rozwijania własnych sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Nawet jeżeli celem rozporządzenia jest przyśpieszenie rozwoju sieci szerokopasmowych, tekst 
powinien zmierzać do większej wzajemności. Operatorzy sieci powinni zatem mieć możliwość 
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korzystania z prac budowlanych planowanych przez przedsiębiorstwa dostarczające sieci 
łączności elektronicznej.

Poprawka 144
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde przedsiębiorstwo wykonujące 
prace budowlane finansowane w całości 
lub w części ze środków publicznych 
uznaje każdy uzasadniony wniosek 
złożony przez przedsiębiorstwa 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej w celu wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej, dotyczący zawarcia umowy 
o koordynacji prac budowlanych na 
przejrzystych i niedyskryminujących 
warunkach, pod warunkiem że nie oznacza 
to dodatkowych kosztów w odniesieniu do 
pierwotnie przewidzianych prac 
budowlanych oraz że wniosek o 
koordynację zostanie złożony w możliwie 
najkrótszym terminie, a w każdym razie co 
najmniej jeden miesiąc przed 
przedłożeniem ostatecznego projektu 
właściwym organom w celu uzyskania 
zezwolenia.

2. Każde przedsiębiorstwo wykonujące 
prace budowlane finansowane w całości 
lub w części ze środków publicznych 
uznaje każdy uzasadniony wniosek 
złożony przez przedsiębiorstwa 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej w celu wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej, dotyczący zawarcia umowy 
o koordynacji prac budowlanych na 
przejrzystych i niedyskryminujących 
warunkach, pod warunkiem że nie oznacza 
to dodatkowych kosztów w odniesieniu do 
pierwotnie przewidzianych prac 
budowlanych oraz że wniosek o 
koordynację zostanie złożony w możliwie 
najkrótszym terminie, a w każdym razie co 
najmniej jeden miesiąc przed 
przedłożeniem ostatecznego projektu 
właściwym organom w celu uzyskania 
zezwolenia. Przedsiębiorstwa 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej partycypują w 
odpowiedni sposób w kosztach prac. W 
przypadku powstania dodatkowych 
kosztów ponosi je również 
przedsiębiorstwo, które złożyło wniosek.

Or. nl

Poprawka 145
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde przedsiębiorstwo wykonujące 
prace budowlane finansowane w całości 
lub w części ze środków publicznych
uznaje każdy uzasadniony wniosek 
złożony przez przedsiębiorstwa 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej w celu wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej, dotyczący zawarcia umowy
o koordynacji prac budowlanych na 
przejrzystych i niedyskryminujących 
warunkach, pod warunkiem że nie oznacza 
to dodatkowych kosztów w odniesieniu do 
pierwotnie przewidzianych prac 
budowlanych oraz że wniosek o 
koordynację zostanie złożony w możliwie 
najkrótszym terminie, a w każdym razie co 
najmniej jeden miesiąc przed 
przedłożeniem ostatecznego projektu 
właściwym organom w celu uzyskania 
zezwolenia.

2. Każde przedsiębiorstwo wykonujące 
prace budowlane finansowane w całości 
lub w części ze środków publicznych
zapewnia koordynację między 
przedsiębiorstwami użyteczności 
publicznej, w tym przedsiębiorstwami 
upoważnionymi do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej. Każda umowa o 
koordynacji musi opierać się na 
przejrzystych i niedyskryminujących 
warunkach oraz nie może oznaczać
dodatkowych kosztów w odniesieniu do 
pierwotnie przewidzianych prac 
budowlanych

Or. en

Poprawka 146
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przedsiębiorstwa prowadzące prace 
budowlane i przedsiębiorstwa 
upoważnione do dostarczania sieci 
łączności elektronicznej podejmują 
wszelkie wysiłki w celu koordynacji prac 
budowlanych z pracami prowadzonymi 
przez operatorów systemu dystrybucji 
energii, tak by zminimalizować potrzebne 
prace i równolegle montować, 
konserwować lub unowocześniać 
infrastrukturę ICT i energetyczną. 
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Or. en

Poprawka 147
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde przedsiębiorstwo upoważnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
ma na życzenie prawo do uzyskania za 
pośrednictwem pojedynczego punktu 
informacyjnego elektronicznego dostępu 
do wszelkich informacji na temat 
warunków i procedur dotyczących 
udzielania zezwoleń na prace budowlane 
niezbędne w celu wdrożenia elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej, w 
tym wszelkich zwolnień mających 
zastosowanie do takich elementów w 
odniesieniu do niektórych lub wszystkich 
zezwoleń wymaganych na mocy prawa 
krajowego.

1. Każde przedsiębiorstwo upoważnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
ma na życzenie prawo do uzyskania 
dostępu do wszelkich informacji na temat 
warunków i procedur dotyczących 
udzielania zezwoleń na prace budowlane 
niezbędne w celu wdrożenia elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej, w 
tym wszelkich zwolnień mających 
zastosowanie do takich elementów w 
odniesieniu do niektórych lub wszystkich 
zezwoleń wymaganych na mocy prawa 
krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Pojedynczy punkt informacyjny oznacza niepotrzebne koszty i biurokrację i nałoży się na 
istniejący system, który dobrze funkcjonuje na szczeblu lokalnym. 

Poprawka 148
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde przedsiębiorstwo upoważnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
ma prawo do przedkładania, w formie 
elektronicznej za pośrednictwem 

2. Każde przedsiębiorstwo upoważnione do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
ma prawo do przedkładania do punktu 
informacyjnego wniosków o udzielenie 
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pojedynczego punktu informacyjnego,
wniosków o udzielenie zezwoleń 
wymaganych w odniesieniu do prac 
budowlanych niezbędnych w celu 
wdrożenia elementów szybkich sieci 
łączności elektronicznej. Pojedynczy punkt 
informacyjny ułatwia i koordynuje proces 
udzielania zezwoleń. W szczególności 
dopilnowuje on, aby wnioski zostały 
przekazane odpowiednim właściwym 
organom odpowiedzialnym za udzielanie 
zezwoleń mających zastosowanie do 
przedmiotowych prac budowlanych, oraz 
monitoruje przestrzeganie terminów 
obowiązujących zgodnie z ust. 3.

zezwoleń wymaganych w odniesieniu do 
prac budowlanych niezbędnych w celu 
wdrożenia elementów szybkich sieci 
łączności elektronicznej. Punkt 
informacyjny wyznaczony przez państwo 
członkowskie lub władze lokalne ułatwia i 
koordynuje proces udzielania zezwoleń. W 
szczególności dopilnowuje on, aby wnioski 
zostały przekazane odpowiednim 
właściwym organom odpowiedzialnym za 
udzielanie zezwoleń mających 
zastosowanie do przedmiotowych prac 
budowlanych, oraz monitoruje 
przestrzeganie terminów obowiązujących 
zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowy organ odpowiedzialny za postępowanie z wnioskami o roboty drogowe, zezwolenia i 
wnioski planistyczne powielałby zadania wielu systemów istniejących w państwach 
członkowskich, które są dobrze osadzone w strukturach lokalnych i regionalnych. 

Poprawka 149
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy udzielają lub 
odmawiają udzielenia zezwoleń w terminie 
sześciu miesięcy od otrzymania wniosku, 
bez naruszenia innych terminów i 
zobowiązań określonych w celu 
odpowiedniego przeprowadzenia 
procedury, które mają zastosowanie w 
odniesieniu do procedury przyznawania 
zezwoleń zgodnie z przepisami krajowymi 
lub unijnymi. Każda odmowa jest 
odpowiednio uzasadniana na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych, 
niedyskryminujących i proporcjonalnych 
kryteriów.

3. Właściwe organy udzielają lub 
odmawiają udzielenia zezwoleń w terminie 
sześciu miesięcy od otrzymania wniosku,
pod warunkiem wysłuchania wszystkich 
stron i zapewnieniu pewności prawnej,
bez naruszenia innych terminów i 
zobowiązań określonych w celu 
odpowiedniego przeprowadzenia 
procedury, które mają zastosowanie w 
odniesieniu do procedury przyznawania 
zezwoleń zgodnie z przepisami krajowymi 
lub unijnymi. Każda odmowa jest 
odpowiednio uzasadniana na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych, 
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niedyskryminujących i proporcjonalnych 
kryteriów.

Or. en

Poprawka 150
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie nowo wznoszone budynki w 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym 
elementy będące współwłasnością, w 
przypadku których wnioski o wydanie 
pozwolenia budowlanego zostały złożone 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażane są w 
wewnątrzbudynkową infrastrukturę 
fizyczną przystosowaną do szybkich łączy, 
doprowadzoną do punktów zakończenia 
sieci. Ten sam obowiązek stosuje się w 
przypadku generalnych prac remontowych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

1. Wszystkie nowo wznoszone budynki w 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym 
elementy będące współwłasnością, w 
przypadku których wnioski o wydanie 
pozwolenia budowlanego zostały złożone 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation], oceniane są pod kątem 
efektywności kosztowej i wyposażenia w 
wewnątrzbudynkową infrastrukturę 
fizyczną przystosowaną do szybkich łączy, 
doprowadzoną do punktów zakończenia 
sieci. Ten sam obowiązek stosuje się w 
przypadku generalnych prac remontowych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Uzasadnienie

Rynek już działa w tym obszarze i wymóg wyposażania nowych budynków i budynków 
remontowanych w sieci nowej generacji oznaczałoby dodatkowe znaczne koszty dla sektora
budowlanego podczas tego trudnego gospodarczo okresu i zniechęcałoby do inwestycji.

Poprawka 151
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie nowo wznoszone budynki w 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym 
elementy będące współwłasnością, w 
przypadku których wnioski o wydanie 
pozwolenia budowlanego zostały złożone 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażane są w 
wewnątrzbudynkową infrastrukturę 
fizyczną przystosowaną do szybkich łączy, 
doprowadzoną do punktów zakończenia 
sieci. Ten sam obowiązek stosuje się w 
przypadku generalnych prac remontowych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

1. Wszystkie nowo wznoszone budynki w 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym 
elementy będące współwłasnością, w 
przypadku których wnioski o wydanie 
pozwolenia budowlanego zostały złożone
sześć miesięcy po dniu [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation],
wyposażane są w wewnątrzbudynkową 
infrastrukturę fizyczną przystosowaną do 
szybkich łączy, doprowadzoną do punktów 
zakończenia sieci. Ten sam obowiązek 
stosuje się w przypadku generalnych prac 
remontowych, w przypadku których 
wniosek o wydanie pozwolenia 
budowlanego został złożony sześć miesięcy
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie nowe obowiązki nakładane na deweloperów mają skutki w planach technicznych. Ze 
względu na to, że dokumenty, w tym plany techniczne, muszą być przedłożone przed złożeniem 
formalnego wniosku o pozwolenie na budowę, może to prowadzić do problemów ze 
stosowaniem przepisów. Sześciomiesięczny okres przejściowy powoli uwzględnić te przepisy 
w planowaniu przyszłych projektów i da czas na zmiany w projektach znajdujących się na 
ostatnim etapie przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Poprawka 152
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie nowo wznoszone budynki w 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym 

1. Wszystkie nowo wznoszone budynki w 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym 
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elementy będące współwłasnością, w 
przypadku których wnioski o wydanie 
pozwolenia budowlanego zostały złożone 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażane są w 
wewnątrzbudynkową infrastrukturę 
fizyczną przystosowaną do szybkich łączy, 
doprowadzoną do punktów zakończenia 
sieci. Ten sam obowiązek stosuje się w 
przypadku generalnych prac remontowych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

elementy będące współwłasnością, w 
przypadku których wnioski o wydanie 
pozwolenia budowlanego zostały złożone 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażane są w 
wewnątrzbudynkową infrastrukturę 
fizyczną przystosowaną do szybkich łączy, 
doprowadzoną do punktów zakończenia 
sieci, neutralną technologicznie. Ten sam 
obowiązek stosuje się w przypadku 
generalnych prac remontowych, w 
przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Poprawka 153
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie nowo wznoszone budynki w 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym 
elementy będące współwłasnością, w 
przypadku których wnioski o wydanie 
pozwolenia budowlanego zostały złożone 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażane są w 
wewnątrzbudynkową infrastrukturę 
fizyczną przystosowaną do szybkich łączy, 
doprowadzoną do punktów zakończenia 
sieci. Ten sam obowiązek stosuje się w 
przypadku generalnych prac remontowych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 

1. Wszystkie nowo wznoszone budynki w 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym 
elementy będące współwłasnością, w 
przypadku których wnioski o wydanie 
pozwolenia budowlanego zostały złożone 
po dniu [Publications Office: please insert
the exact date of the entry into force of this 
Regulation], mogą być wyposażane w 
wewnątrzbudynkową infrastrukturę 
fizyczną przystosowaną do szybkich łączy, 
doprowadzoną do punktów zakończenia 
sieci. Ta sama możliwość istnieje w 
przypadku generalnych prac remontowych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
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Regulation]. Regulation].

Or. en

Poprawka 154
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażone są w punkt 
koncentracji zlokalizowany wewnątrz lub 
na zewnątrz budynku i dostępny dla 
dostawców sieci łączności elektronicznej, 
w którym udostępnione jest podłączenie do 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej
przystosowanej do szybkich łączy. Ten 
sam obowiązek stosuje się w przypadku 
generalnych prac remontowych 
dotyczących budynków wielorodzinnych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], w tym budynki socjalne,
wyposażone są w punkt koncentracji 
zlokalizowany wewnątrz lub na zewnątrz 
budynku i dostępny dla dostawców sieci 
łączności elektronicznej, w którym 
udostępnione jest podłączenie do 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej
przystosowanej do szybkich łączy. Ten 
sam obowiązek stosuje się w przypadku 
generalnych prac remontowych 
dotyczących budynków wielorodzinnych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation]. Obowiązek ten dotyczy także 
wszystkich nowo wznoszonych budynków 
instytucji publicznych zawierających 
znaczne zbiory danych, takich jak 
biblioteki, archiwa. instytucje kulturalne i 
instytucje kształcenia na poziomie 
wyższym. 

Or. en
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Poprawka 155
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażone są w punkt 
koncentracji zlokalizowany wewnątrz lub 
na zewnątrz budynku i dostępny dla 
dostawców sieci łączności elektronicznej, 
w którym udostępnione jest podłączenie do 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej
przystosowanej do szybkich łączy. Ten 
sam obowiązek stosuje się w przypadku 
generalnych prac remontowych 
dotyczących budynków wielorodzinnych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], oceniane są pod kątem
efektywności kosztowej i wyposażenia w 
punkt koncentracji zlokalizowany 
wewnątrz lub na zewnątrz budynku i 
dostępny dla dostawców sieci łączności 
elektronicznej, w którym udostępnione jest 
podłączenie do infrastruktury 
wewnątrzbudynkowej przystosowanej do
szybkich łączy. Ten sam obowiązek stosuje 
się w przypadku generalnych prac 
remontowych dotyczących budynków 
wielorodzinnych, w przypadku których 
wniosek o wydanie pozwolenia 
budowlanego został złożony po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Uzasadnienie

Rynek już działa w tym obszarze i wymóg wyposażania nowych budynków i budynków 
remontowanych w sieci nowej generacji oznaczałoby dodatkowe znaczne koszty dla sektora 
budowlanego podczas tego trudnego gospodarczo okresu i zniechęcałoby do inwestycji.

Poprawka 156
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażone są w punkt 
koncentracji zlokalizowany wewnątrz lub 
na zewnątrz budynku i dostępny dla 
dostawców sieci łączności elektronicznej, 
w którym udostępnione jest podłączenie do 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej 
przystosowanej do szybkich łączy. Ten 
sam obowiązek stosuje się w przypadku 
generalnych prac remontowych 
dotyczących budynków wielorodzinnych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone sześć 
miesięcy po dniu [Publications Office:
please insert the exact date of the entry into 
force of this Regulation], wyposażone są w 
punkt koncentracji zlokalizowany 
wewnątrz lub na zewnątrz budynku i 
dostępny dla dostawców sieci łączności 
elektronicznej, w którym udostępnione jest 
podłączenie do infrastruktury 
wewnątrzbudynkowej przystosowanej do 
szybkich łączy. Ten sam obowiązek stosuje 
się w przypadku generalnych prac 
remontowych dotyczących budynków 
wielorodzinnych, w przypadku których 
wniosek o wydanie pozwolenia 
budowlanego został złożony sześć miesięcy
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Poprawka 157
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażone są w punkt 
koncentracji zlokalizowany wewnątrz lub 
na zewnątrz budynku i dostępny dla 
dostawców sieci łączności elektronicznej, 

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażone są w punkt 
koncentracji zlokalizowany wewnątrz lub 
na zewnątrz budynku i dostępny dla 
dostawców sieci łączności elektronicznej, 
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w którym udostępnione jest podłączenie do 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej 
przystosowanej do szybkich łączy. Ten 
sam obowiązek stosuje się w przypadku 
generalnych prac remontowych 
dotyczących budynków wielorodzinnych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

w którym udostępnione jest podłączenie do 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej 
przystosowanej do szybkich łączy, 
neutralne technologicznie. Ten sam 
obowiązek stosuje się w przypadku 
generalnych prac remontowych 
dotyczących budynków wielorodzinnych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Poprawka 158
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażone są w punkt 
koncentracji zlokalizowany wewnątrz lub 
na zewnątrz budynku i dostępny dla 
dostawców sieci łączności elektronicznej, 
w którym udostępnione jest podłączenie do 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej 
przystosowanej do szybkich łączy. Ten 
sam obowiązek stosuje się w przypadku 
generalnych prac remontowych 
dotyczących budynków wielorodzinnych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], mogą być wyposażone w 
punkt koncentracji zlokalizowany 
wewnątrz lub na zewnątrz budynku i 
dostępny dla dostawców sieci łączności 
elektronicznej, w którym udostępnione jest 
podłączenie do infrastruktury 
wewnątrzbudynkowej przystosowanej do 
szybkich łączy. Ten sam obowiązek stosuje 
się w przypadku generalnych prac 
remontowych dotyczących budynków 
wielorodzinnych, w przypadku których 
wniosek o wydanie pozwolenia 
budowlanego został złożony po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].
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Or. en

Poprawka 159
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażone są w punkt 
koncentracji zlokalizowany wewnątrz lub 
na zewnątrz budynku i dostępny dla 
dostawców sieci łączności elektronicznej, 
w którym udostępnione jest podłączenie do 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej 
przystosowanej do szybkich łączy. Ten 
sam obowiązek stosuje się w przypadku 
generalnych prac remontowych 
dotyczących budynków wielorodzinnych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], wyposażone są w punkt 
koncentracji zlokalizowany wewnątrz lub 
na zewnątrz budynku, w którym 
udostępnione jest podłączenie do 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej 
przystosowanej do szybkich łączy. Ten 
sam obowiązek stosuje się w przypadku 
generalnych prac remontowych 
dotyczących budynków wielorodzinnych, 
w przypadku których wniosek o wydanie 
pozwolenia budowlanego został złożony 
po dniu [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. sv

Uzasadnienie

Nie jest jasne, co zawiera w sobie sformułowanie „i dostępny dla dostawców sieci łączności 
elektronicznej”. Potencjalnie można je zinterpretować jako nieproporcjonalne ograniczenie 
prawa własności.

Poprawka 160
Amelia Andersdotter



AM\1005010PL.doc 95/107 PE519.832v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć zwolnienia z obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do 
niektórych kategorii budynków, w 
szczególności budynków jednorodzinnych, 
lub generalnych prac remontowych, jeżeli 
koszt spełnienia tych obowiązków jest 
nieproporcjonalny. Takie środki są 
należycie uzasadniane. Zainteresowanym 
stronom zapewnia się możliwość 
zgłoszenia uwag do projektu środków w 
rozsądnym terminie. Wszelkie takie środki 
są zgłaszane Komisji.

3. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć zwolnienia z obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do 
niektórych kategorii budynków, w 
szczególności budynków jednorodzinnych, 
lub generalnych prac remontowych, jeżeli 
koszt spełnienia tych obowiązków jest 
nieproporcjonalny. Takie środki są 
należycie uzasadniane. Zainteresowanym 
stronom zapewnia się możliwość 
zgłoszenia uwag do projektu środków w 
rozsądnym terminie. Wszelkie takie środki 
są zgłaszane Komisji. Państwa 
członkowskie mogą także przewidzieć 
wyjątki od stosowania ust. 2 w odniesieniu 
do linii dostępu do użytkowników 
końcowych w nieruchomościach, gdzie 
używane są modele biznesowe z sieciami 
otwartymi.

Or. en

Poprawka 161
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć zwolnienia z obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do 
niektórych kategorii budynków, w 
szczególności budynków jednorodzinnych, 
lub generalnych prac remontowych, jeżeli 
koszt spełnienia tych obowiązków jest 
nieproporcjonalny. Takie środki są 
należycie uzasadniane. Zainteresowanym 
stronom zapewnia się możliwość 
zgłoszenia uwag do projektu środków w 

3. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć zwolnienia z obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do 
niektórych kategorii budynków, w 
szczególności budynków jednorodzinnych, 
lub generalnych prac remontowych, jeżeli 
koszt spełnienia tych obowiązków jest 
nieproporcjonalny. Takie środki są 
należycie uzasadniane. Zainteresowanym 
stronom zapewnia się możliwość 
zgłoszenia uwag do projektu środków w 
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rozsądnym terminie. Wszelkie takie środki 
są zgłaszane Komisji.

rozsądnym terminie. Wszelkie takie środki 
są zgłaszane Komisji. Zwolnienia z ust. 2 
można udzielić w przypadku dostępu do 
klientów końcowych w budynkach, w 
których stosuje się modele biznesowe z 
otwartą siecią.

Or. sv

Uzasadnienie

Ważne jest, aby właściciele nieruchomości nadal mogli korzystać z częściej stosowanego i 
popularnego modelu biznesowego z otwartymi sieciami szerokopasmowymi i konkurencją w 
zakresie usług sieciowych. Model ten w wielu miejscach przyczynił się do rozbudowy sieci 
szerokopasmowych i korzystania z nich po cenach, które według międzynarodowych 
standardów są niskie dla konsumenta. Model ten obejmuje skuteczną konkurencję w ramach 
jednej i tej samej infrastruktury szerokopasmowej. Jest on również bardziej przyjazny dla 
środowiska i efektywny energetycznie, niż wiele innych rozwiązań.

Poprawka 162
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć zwolnienia z obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do 
niektórych kategorii budynków, w 
szczególności budynków jednorodzinnych, 
lub generalnych prac remontowych, jeżeli 
koszt spełnienia tych obowiązków jest 
nieproporcjonalny. Takie środki są 
należycie uzasadniane. Zainteresowanym 
stronom zapewnia się możliwość 
zgłoszenia uwag do projektu środków w 
rozsądnym terminie. Wszelkie takie środki 
są zgłaszane Komisji.

3. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć zwolnienia z obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do 
niektórych kategorii budynków, w 
szczególności budynków jednorodzinnych, 
lub generalnych prac remontowych, jeżeli 
koszt spełnienia tych obowiązków jest
nieproporcjonalny. Takie środki są 
należycie uzasadniane. Zainteresowanym 
stronom zapewnia się możliwość 
zgłoszenia uwag do projektu środków w 
rozsądnym terminie. Wszelkie takie środki 
są zgłaszane Komisji. Państwa 
członkowskie mogą udzielić zwolnienia z 
ust. 2 jeżeli chodzi o dostęp do 
użytkowników końcowych, w 
przypadkach, gdy w budynkach stosuje się 
otwarte sieci.
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Or. sv

Poprawka 163
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć zwolnienia z obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do 
niektórych kategorii budynków, w 
szczególności budynków jednorodzinnych, 
lub generalnych prac remontowych, jeżeli 
koszt spełnienia tych obowiązków jest 
nieproporcjonalny. Takie środki są 
należycie uzasadniane. Zainteresowanym 
stronom zapewnia się możliwość 
zgłoszenia uwag do projektu środków w 
rozsądnym terminie. Wszelkie takie środki 
są zgłaszane Komisji.

3. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć zwolnienia z obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do 
niektórych kategorii budynków, w 
szczególności budynków jednorodzinnych, 
lub generalnych prac remontowych, jeżeli 
koszt spełnienia tych obowiązków jest 
nieproporcjonalny. Takie środki są 
należycie uzasadniane. Zainteresowanym 
stronom zapewnia się możliwość 
zgłoszenia uwag do projektu środków w 
rozsądnym terminie.

Or. en

Poprawka 164
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy dostawca publicznych sieci 
łączności ma prawo do zakończenia swojej 
sieci w punkcie koncentracji w celu 
uzyskania dostępu do 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
połączeń, pod warunkiem 
zminimalizowania wpływu na własność 
prywatną oraz na własny koszt.

1. Przed uzyskaniem zgody od właściciela 
terenu lub nieruchomości oraz, jeżeli ma 
to zastosowanie, rekompensaty 
finansowej, każdy dostawca publicznych 
sieci łączności ma prawo do zakończenia 
swojej sieci w punkcie koncentracji w celu 
uzyskania dostępu do 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
połączeń, pod warunkiem 
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zminimalizowania wpływu na własność 
prywatną oraz na własny koszt.

Or. en

Poprawka 165
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy dostawca publicznych sieci 
łączności ma prawo do zakończenia swojej 
sieci w punkcie koncentracji w celu 
uzyskania dostępu do 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
połączeń, pod warunkiem 
zminimalizowania wpływu na własność 
prywatną oraz na własny koszt.

1. Każdy dostawca publicznych sieci 
łączności w budynkach bez sieci otwartych 
z konkurencją między usługami ma prawo 
do zakończenia swojej sieci w punkcie 
koncentracji w celu uzyskania dostępu do 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
połączeń, pod warunkiem 
zminimalizowania wpływu na własność 
prywatną oraz na własny koszt.

Or. en

Uzasadnienie

Zagadnienie to zostało podniesione przez te podmioty, które dostarczają tylko infrastrukturę 
pasywną, a nie dostarczają własnych usług.

Poprawka 166
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy dostawca publicznych sieci 
łączności ma prawo do zakończenia swojej 
sieci w punkcie koncentracji w celu 
uzyskania dostępu do 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 

1. Każdy dostawca publicznych sieci 
łączności ma prawo – w budynkach bez 
otwartych sieci z konkurencją w dziedzinie 
usług – do zakończenia swojej sieci w 
punkcie koncentracji w celu uzyskania 
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fizycznej przystosowanej do szybkich 
połączeń, pod warunkiem 
zminimalizowania wpływu na własność 
prywatną oraz na własny koszt.

dostępu do wewnątrzbudynkowej 
infrastruktury fizycznej przystosowanej do 
szybkich połączeń, pod warunkiem 
zminimalizowania wpływu na własność 
prywatną oraz na własny koszt.

Or. sv

Uzasadnienie

Ważne jest, aby właściciele nieruchomości nadal mogli korzystać z częściej stosowanego i 
popularnego modelu biznesowego z otwartymi sieciami szerokopasmowymi i konkurencją w 
zakresie usług sieciowych. Model ten w wielu miejscach przyczynił się do rozbudowy sieci 
szerokopasmowych i korzystania z nich po cenach, które według międzynarodowych 
standardów są niskie dla konsumenta. Model ten obejmuje skuteczną konkurencję w ramach 
jednej i tej samej infrastruktury szerokopasmowej. Jest on również bardziej przyjazny dla 
środowiska i efektywny energetycznie niż wiele innych rozwiązań.

Poprawka 167
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy dostawca publicznych sieci 
łączności ma prawo dostępu na rozsądnych 
warunkach do wszelkiej istniejącej 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
łączy, jeżeli zdublowanie infrastruktury 
jest technicznie niemożliwe lub 
ekonomicznie nieefektywne. Posiadacz 
prawa do użytkowania 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej udziela dostępu na 
niedyskryminujących warunkach i 
zasadach.

2. Każdy dostawca publicznych sieci 
łączności ma prawo – w budynkach bez 
otwartych sieci z konkurencją w dziedzinie 
usług – dostępu na rozsądnych warunkach 
do wszelkiej istniejącej 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
łączy, jeżeli zdublowanie infrastruktury 
jest technicznie niemożliwe lub 
ekonomicznie nieefektywne. Posiadacz 
prawa do użytkowania 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej udziela dostępu na 
niedyskryminujących warunkach i 
zasadach.

Or. sv
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby właściciele nieruchomości nadal mogli korzystać z częściej stosowanego i 
popularnego modelu biznesowego z otwartymi sieciami szerokopasmowymi i konkurencją w 
zakresie usług sieciowych. Model ten w wielu miejscach przyczynił się do rozbudowy sieci 
szerokopasmowych i korzystania z nich po cenach, które według międzynarodowych 
standardów są niskie dla konsumenta. Model ten obejmuje skuteczną konkurencję w ramach 
jednej i tej samej infrastruktury szerokopasmowej. Jest on również bardziej przyjazny dla 
środowiska i efektywny energetycznie niż wiele innych rozwiązań.

Poprawka 168
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy dostawca publicznych sieci 
łączności ma prawo dostępu na rozsądnych 
warunkach do wszelkiej istniejącej 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej przystosowanej do szybkich 
łączy, jeżeli zdublowanie infrastruktury 
jest technicznie niemożliwe lub 
ekonomicznie nieefektywne. Posiadacz 
prawa do użytkowania 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej udziela dostępu na 
niedyskryminujących warunkach i 
zasadach.

2. Każdy dostawca publicznych sieci 
łączności bez sieci otwartych z 
konkurencją między usługami ma prawo 
dostępu na rozsądnych warunkach do 
wszelkiej istniejącej wewnątrzbudynkowej 
infrastruktury fizycznej przystosowanej do 
szybkich łączy, jeżeli zdublowanie 
infrastruktury jest technicznie niemożliwe 
lub ekonomicznie nieefektywne. Posiadacz 
prawa do użytkowania 
wewnątrzbudynkowej infrastruktury 
fizycznej udziela dostępu na 
niedyskryminujących warunkach i 
zasadach.

Or. en

Uzasadnienie

Zagadnienie zostało podniesione przez dostawców infrastruktury pasywnej.

Poprawka 169
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku braku dostępnej 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej 
przystosowanej do szybkich łączy każdy 
dostawca publicznych sieci łączności ma 
prawo do zakończenia swoich urządzeń 
sieciowych na nieruchomości abonenta 
usługi szybkiej łączności elektronicznej, za 
jego zgodą, pod warunkiem 
zminimalizowania wpływu na 
nieruchomość prywatną oraz na własny 
koszt.

4. W przypadku braku dostępnej 
infrastruktury wewnątrzbudynkowej 
przystosowanej do szybkich łączy każdy 
dostawca publicznych sieci łączności ma 
prawo do zakończenia swoich urządzeń 
sieciowych na nieruchomości abonenta 
usługi szybkiej łączności elektronicznej, za 
jego zgodą, pod warunkiem 
zminimalizowania wpływu na 
nieruchomość prywatną oraz na własny 
koszt. Jeżeli nie osiągnięto porozumienia 
w sprawie zakończenia takich urządzeń 
sieciowych, abonent lub dostawca 
publicznej sieci łączności mogą przedłożyć 
sprawę do rozstrzygnięcia przez właściwy 
organ ds. rozstrzygania sporów.

Or. en

Poprawka 170
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie udzielają 
zwolnienia z ust. 1 i 2 w przypadku 
dostępu do klientów końcowych w 
budynkach, w których stosuje się modele 
biznesowe z otwartymi sieciami.

Or. sv

Uzasadnienie

Ważne jest, aby właściciele nieruchomości nadal mogli korzystać z częściej stosowanego i 
popularnego modelu biznesowego z otwartymi sieciami szerokopasmowymi i konkurencją w 
zakresie usług sieciowych. Model ten w wielu miejscach przyczynił się do rozbudowy sieci 
szerokopasmowych i korzystania z nich po cenach, które według międzynarodowych 
standardów są niskie dla konsumenta. Model ten obejmuje skuteczną konkurencję w ramach 
jednej i tej samej infrastruktury szerokopasmowej. Jest on również bardziej przyjazny dla 
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środowiska i efektywny energetycznie niż wiele innych rozwiązań.

Poprawka 171
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą także 
przewidzieć wyjątki od stosowania ust. 1 i 
2 w odniesieniu do linii dostępu do 
użytkowników końcowych w 
nieruchomościach, gdzie używane są 
modele biznesowe z sieciami otwartymi.

Or. en

Poprawka 172
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą udzielić 
zwolnienia z ust. 1 i 2 jeżeli chodzi o 
dostęp do użytkowników końcowych, w 
przypadku których w budynkach stosuje 
się otwarte sieci z konkurencją w zakresie 
usług.

Or. sv

Poprawka 173
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowy organ regulacyjny, który 
wykonuje zadania przewidziane w art. 20 
dyrektywy 2002/21/WE, pełni funkcję 
krajowego organu ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w art. 3 ust. 4, art. 
4 ust. 9, art. 5 ust. 4 i art. 8 ust. 3, chyba że 
państwo członkowskie wyznaczy inne 
właściwe organy.

1. Krajowy organ regulacyjny, który 
wykonuje zadania przewidziane w art. 20 
dyrektywy 2002/21/WE, pełni funkcję 
krajowego organu ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w art. 3 ust. 4, art. 
4 ust. 9, art. 5 ust. 4 i art. 8 ust. 3, chyba że 
państwo członkowskie wyznaczy inne 
właściwe organy.

Jeżeli państwo członkowskie podejmie 
decyzję o wyznaczeniu krajowego organu 
regulacyjnego spełniającego zadania, o 
których mowa w art. 20 dyrektywy 
2002/21/WE jako organu ds. 
rozstrzygania sporów, musi on zasięgać 
opinii organów regulacyjnych sektora 
przed przyjęciem wiążącej decyzji 
dotyczącej określenia sprawiedliwych 
warunków, zasad lub cen.

Or. en

Poprawka 174
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowy organ regulacyjny, który 
wykonuje zadania przewidziane w art. 20 
dyrektywy 2002/21/WE, pełni funkcję 
krajowego organu ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w art. 3 ust. 4, art. 
4 ust. 9, art. 5 ust. 4 i art. 8 ust. 3, chyba że 
państwo członkowskie wyznaczy inne 
właściwe organy.

1. Krajowy organ regulacyjny, który 
wykonuje zadania przewidziane w art. 20 
dyrektywy 2002/21/WE, pełni funkcję 
krajowego organu ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w art. 3 ust. 4, art. 
4 ust. 9, art. 5 ust. 4 i art. 8 ust. 3, chyba że 
państwo członkowskie wyznaczy inne 
właściwe organy, które w większym 
stopniu mogą ocenić skutku, szczególnie 
w obszarze wody.

Or. en
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Poprawka 175
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Krajowy organ regulacyjny, który 
wykonuje zadania przewidziane w art. 20 
dyrektywy 2002/21/WE, pełni funkcje 
pojedynczego punktu informacyjnego, o 
którym mowa w art. 4 i art. 6, chyba że 
państwo członkowskie wyznaczy inne 
właściwe organy.

3. Krajowy organ regulacyjny, który 
wykonuje zadania przewidziane w art. 20 
dyrektywy 2002/21/WE, pełni funkcje 
pojedynczego punktu informacyjnego, o 
którym mowa w art. 4 i art. 6, chyba że 
państwo członkowskie wyznaczy inne 
właściwe organy, zwłaszcza organ sektora 
publicznego, na szczeblu krajowym lub 
lokalnym.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre samorządy lokalne w państwach członkowskich wprowadziły już porozumienia w 
sprawie dzielenia się danymi kartograficznymi na wspólnych platformach. Ilekroć taki 
instrument istnieje, bezzasadne jest narzucanie punktu kompleksowej obsługi na innym 
szczeblu niż samorząd lokalny.

Poprawka 176
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Krajowy organ regulacyjny, który 
wykonuje zadania przewidziane w art. 20 
dyrektywy 2002/21/WE, pełni funkcje 
pojedynczego punktu informacyjnego, o 
którym mowa w art. 4 i art. 6, chyba że 
państwo członkowskie wyznaczy inne 
właściwe organy.

3. Krajowy organ regulacyjny, który 
wykonuje zadania przewidziane w art. 20 
dyrektywy 2002/21/WE, pełni funkcje 
pojedynczego punktu informacyjnego, o 
którym mowa w art. 4 i art. 6, chyba że 
państwo członkowskie wyznaczy inne 
właściwe organy, przede wszystkim organ 
sektora publicznego na szczeblu krajowym 
lub lokalnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Niektóre społeczności lokalne w państwach członkowskich już zawarły umowy o wymianie 
danych kartograficznych dotyczących wspólnych platform. Jeżeli istnieje taka organizacja, 
nie ma powodu nakładać obowiązku tworzenia jednolitego organu na innym szczeblu niż 
lokalny. 

Poprawka 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia
najpóźniej do dnia [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into force 
of this Regulation + 3 years].
Sprawozdanie zawiera podsumowanie 
skutków środków przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu oraz ocenę 
postępów w realizacji jego celów.

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wdrożenia niniejszej dyrektywy najpóźniej 
do dnia [Publications Office: please insert 
the exact date: entry into force of this 
Regulation + 3 years]. Sprawozdanie 
zawiera podsumowanie skutków środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz ocenę postępów w 
realizacji jego celów.

Or. en

Poprawka 178
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie
XXXX dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Do uzgodnienia między współustawnodawcami.

Poprawka 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 180
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

skreślony

Or. en

Poprawka 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 a
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Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do 
państw członkowskich.

Or. en


