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Poprawka 53
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Artykuł 8a ust. 3 dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)3 stanowi, że Komisja może 
przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski ustawodawcze dotyczące 
ustanowienia wieloletnich programów 
dotyczących polityki w zakresie widma 
radiowego określających kierunki i cele 
polityki w zakresie planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma radiowego zgodnie z 
przepisami dyrektyw mających 
zastosowanie wobec sieci i usług łączności 
elektronicznej.

Or. en
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Poprawka 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Artykuł 8a ust. 3 dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)3 stanowi, że Komisja może 
przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski ustawodawcze dotyczące 
ustanowienia wieloletnich programów 
dotyczących polityki w zakresie widma 
radiowego określających kierunki i cele 
polityki w zakresie planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma radiowego zgodnie z 
przepisami dyrektyw mających 
zastosowanie wobec sieci i usług łączności 
elektronicznej.

Or. en
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Poprawka 55
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Artykuł 8a ust. 3 dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)3 stanowi, że Komisja może 
przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski ustawodawcze dotyczące 
ustanowienia wieloletnich programów 
dotyczących polityki w zakresie widma 
radiowego określających kierunki i cele 
polityki w zakresie planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma radiowego zgodnie z 
przepisami dyrektyw mających 
zastosowanie wobec sieci i usług łączności 
elektronicznej. Takie kierunki i cele 
polityki powinny dotyczyć dostępności i 
efektywnego wykorzystania widma 
niezbędnego dla utworzenia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. de
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Poprawka 56
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Widmo radiowe stanowi dobro 
publiczne, które nie może być własnością 
prywatną, ale w celu ułatwienia jego 
wykorzystania państwa muszą je jednak 
regulować za pomocą praw do transmisji 
na podstawie koncesji lub praw do 
wykorzystania widma radiowego bez 
konieczności uzyskania koncesji.

Or. en

Poprawka 57
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Widmo radiowe stanowi podstawowy 
zasób dla kluczowych sektorów i usług, w 
tym dla mobilnego, bezprzewodowego 
internetu szerokopasmowego i łączności 
satelitarnej, transmisji telewizyjnych i 
radiowych, transportu, radiolokacji, a także 
urządzeń takich jak alarmy, piloty, aparaty 
słuchowe, mikrofony i urządzenia 
medyczne. Wspomaga ono takie służby 
publiczne jak służby bezpieczeństwa, w 
tym służby ochrony ludności, oraz 
działalność naukową, w tym meteorologię, 
obserwacje Ziemi, radioastronomię i 
badania przestrzeni kosmicznej. Środki 
regulacyjne dotyczące widma radiowego 
mają zatem skutki dotyczące gospodarki, 
bezpieczeństwa, służby zdrowia, interesu 
publicznego, kultury, nauki, 
społeczeństwa, ochrony środowiska i 

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

Or. de

Poprawka 58
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Widmo radiowe stanowi podstawowy 
zasób dla kluczowych sektorów i usług, w 
tym dla mobilnego, bezprzewodowego 
internetu szerokopasmowego i łączności 
satelitarnej, transmisji telewizyjnych i 
radiowych, transportu, radiolokacji, a także 
urządzeń takich jak alarmy, piloty, aparaty 
słuchowe, mikrofony i urządzenia 
medyczne. Wspomaga ono takie służby 
publiczne jak służby bezpieczeństwa, w 
tym służby ochrony ludności, oraz 
działalność naukową, w tym meteorologię, 
obserwacje Ziemi, radioastronomię i 
badania przestrzeni kosmicznej. Środki 
regulacyjne dotyczące widma radiowego 
mają zatem skutki dotyczące gospodarki, 
bezpieczeństwa, służby zdrowia, interesu 
publicznego, kultury, nauki, 
społeczeństwa, ochrony środowiska i 
techniki.

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

Or. de
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Poprawka 59
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Widmo radiowe stanowi podstawowy 
zasób dla kluczowych sektorów i usług, w 
tym dla mobilnego, bezprzewodowego 
internetu szerokopasmowego i łączności 
satelitarnej, transmisji telewizyjnych i 
radiowych, transportu, radiolokacji, a także 
urządzeń takich jak alarmy, piloty, aparaty 
słuchowe, mikrofony i urządzenia 
medyczne. Wspomaga ono takie służby 
publiczne jak służby bezpieczeństwa, w 
tym służby ochrony ludności, oraz 
działalność naukową, w tym meteorologię, 
obserwacje Ziemi, radioastronomię i 
badania przestrzeni kosmicznej. Środki 
regulacyjne dotyczące widma radiowego 
mają zatem skutki dotyczące gospodarki, 
bezpieczeństwa, służby zdrowia, interesu 
publicznego, kultury, nauki, 
społeczeństwa, ochrony środowiska i 
techniki.

(2) Widmo radiowe stanowi podstawowy 
publiczny zasób dla kluczowych sektorów i 
usług, w tym dla mobilnego, 
bezprzewodowego internetu 
szerokopasmowego i łączności satelitarnej, 
transmisji telewizyjnych i radiowych, 
transportu, radiolokacji, a także urządzeń 
takich jak alarmy, piloty, aparaty 
słuchowe, mikrofony i urządzenia 
medyczne. Wspomaga ono takie służby 
publiczne jak służby bezpieczeństwa, w 
tym służby ochrony ludności, oraz 
działalność naukową, w tym meteorologię, 
obserwacje Ziemi, radioastronomię i 
badania przestrzeni kosmicznej. Środki 
regulacyjne dotyczące widma radiowego 
mają zatem skutki dotyczące gospodarki, 
bezpieczeństwa, służby zdrowia, interesu 
publicznego, kultury, nauki, 
społeczeństwa, ochrony środowiska i 
techniki.

Or. en

Poprawka 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Planowanie strategiczne i harmonizacja 
widma radiowego na poziomie unijnym 
powinny wspomagać jednolity rynek usług 
i urządzeń bezprzewodowej łączności 
elektronicznej oraz inne dziedziny polityki 
unijnej, dla których potrzebne jest 

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

wykorzystanie widma radiowego, a co za 
tym idzie, tworzyć nowe możliwości w 
zakresie innowacji i przyczyniać się do 
poprawy sytuacji gospodarczej i integracji 
społecznej w całej Unii, a jednocześnie 
zachowywać istotną wartość społeczną, 
kulturową i gospodarczą widma 
radiowego. Harmonizacja wykorzystania 
widma jest również istotna dla 
zapewnienia jakości usług świadczonych 
przez operatorów łączności elektronicznej 
oraz dla wywołania efektu skali, który 
obniża zarówno koszt wdrażania sieci 
bezprzewodowych, jak i koszt urządzeń 
bezprzewodowych dla konsumentów. W 
tym celu Unia potrzebuje programu 
dotyczącego polityki obejmującego rynek 
wewnętrzny we wszystkich obszarach 
polityki Unii, w których wykorzystuje się 
widmo radiowe, takich jak łączność 
elektroniczna, badania i rozwój, transport i 
energetyka.

Or. en

Poprawka 61
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Planowanie strategiczne i harmonizacja 
widma radiowego na poziomie unijnym 
powinny wspomagać jednolity rynek usług 
i urządzeń bezprzewodowej łączności 
elektronicznej oraz inne dziedziny polityki 
unijnej, dla których potrzebne jest 
wykorzystanie widma radiowego, a co za 
tym idzie, tworzyć nowe możliwości w 
zakresie innowacji i przyczyniać się do 
poprawy sytuacji gospodarczej i integracji 
społecznej w całej Unii, a jednocześnie 
zachowywać istotną wartość społeczną, 
kulturową i gospodarczą widma 

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

radiowego. W tym celu Unia potrzebuje 
programu dotyczącego polityki 
obejmującego rynek wewnętrzny we 
wszystkich obszarach polityki Unii, w 
których wykorzystuje się widmo radiowe, 
takich jak łączność elektroniczna, badania i 
rozwój, transport i energetyka. Należy 
bezwzględnie uniknąć opóźnienia we 
wprowadzaniu koniecznej reformy 
wywołanego przez aktualnych posiadaczy 
uprawnień.

Or. en

Poprawka 62
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ten pierwszy program powinien 
promować konkurencyjność, wprowadzić 
równe szanse dla całej Europy oraz 
stanowić fundament faktycznego 
jednolitego rynku cyfrowego; aby 
zagwarantować maksymalny potencjał 
tego programu dotyczącego widma 
radiowego oraz jak największe płynące z 
niego korzyści dla konsumentów i 
jednolitego rynku, należy uzupełnić ten 
program planowanymi i nowymi 
wnioskami, które umożliwią rozwój 
gospodarki internetowej, obejmującej 
ochronę danych i europejski system 
koncesji dotyczących treści internetowych;

Or. en

Poprawka 64
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W pierwszym programie należy w 
szczególności uwzględnić wsparcie dla 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu ze 
względu na ogromny potencjał usług 
bezprzewodowych w zakresie promowania 
gospodarki informacyjnej, rozwoju i 
wspierania sektorów zależnych od 
technologii informatycznych i 

(4) W pierwszym programie należy w 
szczególności uwzględnić wsparcie dla 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu ze 
względu na ogromny potencjał usług 
bezprzewodowych w zakresie promowania 
gospodarki informacyjnej, rozwoju i 
wspierania sektorów zależnych od 
technologii informatycznych i 
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komunikacyjnych, oraz niwelowania 
przepaści cyfrowej. Jest to również 
kluczowe działanie określone w 
europejskiej agendzie cyfrowej4, która ma 
na celu zapewnienie internetu 
szerokopasmowego o dużej 
przepustowości w opartej na wiedzy i sieci 
gospodarce przyszłości, i w której 
wyznaczono ambitny cel dostępu do 
internetu o przepustowości co najmniej 30 
Mb/s dla wszystkich Europejczyków do 
2020 r., co powinno przynieść 
zrównoważone korzyści gospodarcze i 
społeczne wynikające z jednolitego rynku 
cyfrowego. Program powinien również 
wspomagać i promować inne obszary 
unijnej polityki sektorowej, takie jak 
zrównoważone środowisko oraz integracja 
ekonomiczno-społeczna dla wszystkich 
obywateli Unii. Ze względu na znaczenie 
aplikacji bezprzewodowych dla innowacji, 
program ten stanowi również kluczową 
inicjatywę wspomagającą obszary polityki 
unijnej dotyczące innowacji.

komunikacyjnych, oraz niwelowania 
przepaści cyfrowej. Jest to również 
kluczowe działanie określone w 
europejskiej agendzie cyfrowej4, która ma 
na celu zapewnienie internetu 
szerokopasmowego o dużej 
przepustowości w opartej na wiedzy i sieci 
gospodarce przyszłości, i w której 
wyznaczono ambitny cel powszechnego
dostępu do internetu. Dostarczenie 
możliwie największej szerokopasmowej
przepustowości i pojemności, przy 
zapewnieniu wszystkim co najmniej 30 
Mb/s do 2020 r., a przynajmniej połowie 
europejskich gospodarstw domowych 
dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości co najmniej 100 Mb/s, jest 
ważne dla wspierania wzrostu 
gospodarczego i globalnej 
konkurencyjności, co powinno przynieść 
zrównoważone korzyści gospodarcze i 
społeczne wynikające z jednolitego rynku 
cyfrowego. Program powinien również 
wspomagać i promować inne obszary 
unijnej polityki sektorowej, takie jak 
zrównoważone środowisko oraz integracja 
ekonomiczno-społeczna dla wszystkich 
obywateli Unii. Ze względu na znaczenie 
aplikacji bezprzewodowych dla innowacji, 
program ten stanowi również kluczową 
inicjatywę wspomagającą obszary polityki 
unijnej dotyczące innowacji. Jednocześnie 
(cyfrowa) transmisja naziemna pozostaje 
największą i najbardziej popularną 
platformą dystrybucji TV, zarówno w 
odniesieniu do komercyjnych, jak i 
publicznych niekodowanych stacji 
telewizyjnych (ok. 60% europejskich 
gospodarstw domowych odbiera 
podstawowy sygnał telewizyjny z 
nadajników naziemnych), a w wielu 
krajach jest uzupełniana bogatą płatną 
ofertą telewizyjną. Z tego powodu przy 
opracowywaniu programu dotyczącego 
polityki w dziedzinie widma radiowego 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
uwzględnić unikalne korzyści 
technologiczne, gospodarcze i społeczne 
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transmisji naziemnej. Transmisja 
naziemna stanowi podstawę pluralizmu 
mediów i działa na korzyść dobra 
publicznego. Jest ona obecnie głównym 
gwarantem powszechnego dostępu do 
telewizji za minimalną cenę w całej 
Europie. Do transmisji naziemnej mają 
powszechny i swobodny dostęp europejscy 
konsumenci w całej UE. Zapotrzebowanie 
na telewizję linearną rośnie, a nie spada. 
Zwyczaje wielu Europejczyków dotyczące 
oglądania telewizji się nie zmieniły, a 
przeważająca część widzów nadal wybiera 
transmisję linearną. Ponadto w ostatnich 
latach konsumenci ponieśli znaczne 
inwestycje w urządzenia do odbioru 
cyfrowej telewizji naziemnej.

Or. en

Poprawka 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W pierwszym programie należy w 
szczególności uwzględnić wsparcie dla 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu ze 
względu na ogromny potencjał usług 
bezprzewodowych w zakresie promowania 
gospodarki informacyjnej, rozwoju i 
wspierania sektorów zależnych od 
technologii informatycznych i 
komunikacyjnych, oraz niwelowania 
przepaści cyfrowej. Jest to również 
kluczowe działanie określone w 
europejskiej agendzie cyfrowej4, która ma 
na celu zapewnienie internetu 
szerokopasmowego o dużej 
przepustowości w opartej na wiedzy i sieci 
gospodarce przyszłości, i w której 

(4) W pierwszym programie należy w 
szczególności uwzględnić wsparcie dla 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu ze 
względu na ogromny potencjał usług 
bezprzewodowych w zakresie promowania 
gospodarki informacyjnej, rozwoju i 
wspierania sektorów zależnych od 
technologii informatycznych i 
komunikacyjnych, oraz niwelowania 
przepaści cyfrowej. Szybki rozwój w 
szczególności usług mediów 
audiowizualnych prowadzi do 
zapotrzebowania na większą 
przepustowość i zasięg. Jest to również 
kluczowe działanie określone w 
europejskiej agendzie cyfrowej, która ma 
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wyznaczono ambitny cel dostępu do 
internetu o przepustowości co najmniej 30 
Mb/s dla wszystkich Europejczyków do 
2020 r., co powinno przynieść 
zrównoważone korzyści gospodarcze i 
społeczne wynikające z jednolitego rynku 
cyfrowego. Program powinien również 
wspomagać i promować inne obszary 
unijnej polityki sektorowej, takie jak 
zrównoważone środowisko oraz integracja 
ekonomiczno-społeczna dla wszystkich 
obywateli Unii. Ze względu na znaczenie 
aplikacji bezprzewodowych dla innowacji, 
program ten stanowi również kluczową 
inicjatywę wspomagającą obszary polityki 
unijnej dotyczące innowacji.

na celu zapewnienie internetu 
szerokopasmowego o dużej 
przepustowości w opartej na wiedzy i sieci 
gospodarce przyszłości, i w której 
wyznaczono ambitny cel powszechnego
dostępu do internetu. Dostarczenie 
możliwie największej szerokopasmowej
przepustowości i pojemności, przy 
zapewnieniu wszystkim co najmniej 30 
Mb/s do 2020 r., a przynajmniej połowie 
europejskich gospodarstw domowych 
dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości co najmniej 100 Mb/s, jest 
ważne dla wspierania wzrostu 
gospodarczego i globalnej 
konkurencyjności, co powinno przynieść 
zrównoważone korzyści gospodarcze i 
społeczne wynikające z jednolitego rynku 
cyfrowego. Program powinien również 
wspomagać i promować inne obszary 
unijnej polityki sektorowej, takie jak 
zrównoważone środowisko oraz integracja 
ekonomiczno-społeczna dla wszystkich 
obywateli Unii. Ze względu na znaczenie 
aplikacji bezprzewodowych dla innowacji, 
program ten stanowi również kluczową 
inicjatywę wspomagającą obszary polityki 
unijnej dotyczące innowacji.

Or. en

Poprawka 66
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W pierwszym programie należy 
określić zasady przewodnie oraz cele dla 
państw członkowskich i instytucji unijnych 
do 2015 r., a także sformułować inicjatywy 
wykonawcze. Chociaż zarządzanie
widmem radiowym należy w dużym 
stopniu do kompetencji krajowych, to 

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

obowiązującymi przepisami unijnymi i
umożliwiać działania mające na celu
realizację unijnej polityki w zakresie 
widma radiowego. Zgodnie z art. 8a ust. 1 
dyrektywy ramowej jedynie państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
wzajemnej współpracy i do współpracy z 
Komisją w ramach strategicznego 
planowania oraz strategicznej koordynacji 
i harmonizacji wykorzystania widma.

Or. de

Poprawka 67
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) W pierwszym programie należy 
określić zasady przewodnie oraz cele dla 
państw członkowskich i instytucji unijnych 
do 2015 r., a także sformułować inicjatywy 
wykonawcze. Zarządzanie widmem 
radiowym należy do kompetencji 
krajowych. Powinno ono być zgodne z 
obowiązującymi przepisami unijnymi i
umożliwiać działania mające na celu
realizację unijnej polityki w zakresie 
widma radiowego. Zgodnie z art. 8a ust. 1 
dyrektywy ramowej jedynie państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
wzajemnej współpracy i do współpracy z 
Komisją w ramach strategicznego 
planowania oraz strategicznej koordynacji 
i harmonizacji wykorzystania widma.

Or. de
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Poprawka 68
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 69
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W programie należy również 
uwzględnić decyzję nr 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie ram 
regulacyjnych polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o 
spektrum radiowym)5 oraz techniczną 
wiedzę ekspercką Europejskiej Konferencji 
Administracji Pocztowych i 
Telekomunikacyjnych (CEPT), tak aby
uzgodnioną przez Parlament i Radę 
politykę unijną w dziedzinach zależnych 
od widma radiowego można było
realizować przy pomocy technicznych 
środków wykonawczych, z 
uwzględnieniem faktu, iż takie środki 

(6) W programie należy również 
uwzględnić decyzję nr 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie ram 
regulacyjnych polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o 
spektrum radiowym)5 oraz techniczną 
wiedzę ekspercką Europejskiej Konferencji 
Administracji Pocztowych i 
Telekomunikacyjnych (CEPT). 
Uzgodnioną przez Parlament i Radę 
politykę unijną w dziedzinach zależnych 
od widma radiowego można realizować 
przy pomocy technicznych środków 
wykonawczych. Powinny się one opierać 
na kierunkach działań politycznych i 
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można podejmować w każdym przypadku 
wystąpienia konieczności realizacji 
obecnej polityki unijnej.

celach unijnej polityki w dziedzinie widma 
radiowego określonych w art. 8a 
dyrektywy ramowej.

Or. de

Poprawka 70
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W programie należy również 
uwzględnić decyzję nr 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie ram 
regulacyjnych polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o 
spektrum radiowym)5 oraz techniczną 
wiedzę ekspercką Europejskiej Konferencji 
Administracji Pocztowych i 
Telekomunikacyjnych (CEPT), tak aby
uzgodnioną przez Parlament i Radę 
politykę unijną w dziedzinach zależnych 
od widma radiowego można było
realizować przy pomocy technicznych
środków wykonawczych, z 
uwzględnieniem faktu, iż takie środki 
można podejmować w każdym przypadku 
wystąpienia konieczności realizacji 
obecnej polityki unijnej.

(6) W programie należy również 
uwzględnić decyzję nr 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie ram 
regulacyjnych polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o 
spektrum radiowym)5 oraz techniczną 
wiedzę ekspercką Europejskiej Konferencji 
Administracji Pocztowych i 
Telekomunikacyjnych (CEPT). 
Uzgodnioną przez Parlament i Radę 
politykę unijną w dziedzinach zależnych 
od widma radiowego można realizować 
przy pomocy technicznych przepisów
wykonawczych. Powinny się one opierać 
na kierunkach działań politycznych i 
celach unijnej polityki w dziedzinie widma 
radiowego określonych w art. 8a 
dyrektywy ramowej.

Or. de

Poprawka 71
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły



PE460.615v01-00 18/103 AM\858840PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Zapewnienie optymalnego 
wykorzystania widma może wymagać 
wprowadzenia przez Komisję i państwa 
członkowskie mechanizmów w celu 
ułatwienia współistnienia nowych i 
dotychczasowych usług i urządzeń z 
korzyścią dla użytkowników końcowych i 
konsumentów. Mechanizmy te mogą 
obejmować między innymi ustanowienie 
dialogu z udziałem zainteresowanych 
stron, aby zapewnić optymalny poziom 
zadowolenia użytkowników końcowych, 
wprowadzenie mechanizmów 
rekompensat pokrywających koszty 
migracji i współistnienia oraz 
organizowanie kampanii informacyjnych 
przeznaczonych dla konsumentów.

Or. en

Poprawka 72
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Zapewnienie optymalnego i 
produktywnego wykorzystania widma 
może wymagać innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie zezwoleń, takich jak wspólne 
wykorzystanie widma, zezwolenia ogólne 
lub współdzielenie infrastruktury. 
Zastosowanie takich zasad w Unii można 
ułatwić dzięki wskazaniu najlepszych 
praktyk i zachęcaniu do wymiany 
informacji, a także zdefiniowaniu 
pewnych wspólnych lub zbieżnych 
warunków wykorzystania widma. 
Zezwolenia ogólne, które są najmniej 
kłopotliwym systemem zezwoleń, są 
szczególnie istotne i najwłaściwsze 
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zgodnie z art. 5 dyrektywy 2002/20/WE.

Or. en

Poprawka 73
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 74
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zapewnienie optymalnego 
wykorzystania widma może wymagać 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
zezwoleń, takich jak wspólne 

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

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

Or. en

Poprawka 75
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Już na obecnym etapie przewiduje się 
dalsze badanie tak zwanych „technologii 
kognitywnych”, będących jeszcze w fazie 
rozwoju, lub nawet ich wdrażanie w 
postaci geolokalizacyjnych informacji o 
wykorzystaniu widma, które mogłyby 
zostać idealnie odwzorowane w wykazie. 

Or. en

Poprawka 76
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Aby zapewnić optymalne 
wykorzystanie widma radiowego, także 
pod względem produkcyjnym, konieczne 
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jest korzystanie z aukcji publicznych, 
które mogą przynieść wpływy do budżetu 
państwa, a także sprzyjać sprawiedliwemu 
i przejrzystemu przyznawaniu 
częstotliwości.

Or. it

Poprawka 77
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 78
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 79
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Odsprzedaż praw do widma w 
połączeniu z elastycznymi warunkami 
użytkowania powinna mieć istotny 
pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.
Zakresy częstotliwości, dla których 
wprowadzono elastyczne wykorzystania na 

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

podstawie przepisów unijnych, powinny 
zatem zostać wprowadzone do 
natychmiastowego obrotu na mocy 
dyrektywy ramowej. Ponadto wspólne 
zasady dotyczące formatu i zakresu takich 
praw podlegających odsprzedaży, jak 
również wspólne środki zapobiegania 
gromadzeniu widma, które może 
prowadzić do powstawania pozycji 
dominującej oraz nieuzasadnionego 
niewykorzystania nabytego widma, 
ułatwiałyby skoordynowane wprowadzenie 
przez państwa członkowskie takich 
środków oraz nabywanie praw tego typu w 
dowolnym miejscu na terenie Unii. Poza 
tym aby osiągnąć cele europejskiej agendy 
cyfrowej, należałoby wykorzystać część 
dochodu z aukcji praw do korzystania z 
widma radiowego (tzw. dywidendę 
cyfrową) na przyspieszenie rozbudowy 
łączy szerokopasmowych.

Or. de

Poprawka 80
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Odsprzedaż praw do widma w 
połączeniu z elastycznymi warunkami 
użytkowania powinna mieć istotny 
pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. 
Zakresy częstotliwości, dla których 
wprowadzono elastyczne wykorzystania na 
podstawie przepisów unijnych, powinny 
zatem zostać wprowadzone do 
natychmiastowego obrotu na mocy 
dyrektywy ramowej. Ponadto wspólne 
zasady dotyczące formatu i zakresu takich 
praw podlegających odsprzedaży, jak 
również wspólne środki zapobiegania 
gromadzeniu widma, które może 

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

pozycji dominującej oraz 
nieuzasadnionego niewykorzystania 
nabytego widma, a także wspólne 
standardy zniesienia tych koncesyjnych 
praw ułatwiałyby skoordynowane 
wprowadzenie przez państwa 
członkowskie takich środków oraz 
nabywanie praw tego typu w dowolnym 
miejscu na terenie Unii.

Or. en

Poprawka 81
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jak podkreślono w europejskiej 
agendzie cyfrowej bezprzewodowy internet 
szerokopasmowy jest istotnym środkiem 
wzmocnienia konkurencji, wyboru dla 
konsumentów i dostępu do internetu w 
obszarach wiejskich oraz innych 
obszarach, w których wprowadzanie 
przewodowego internetu 
szerokopasmowego napotyka trudności lub 
jest nieopłacalne pod względem 
ekonomicznym. Zarządzanie widmem 
może jednak mieć wpływ na konkurencję 
dzięki zmianie roli i siły podmiotów 
rynkowych, np. jeśli obecni użytkownicy 
uzyskają nadmierną przewagę 
konkurencyjną. Ograniczony dostęp do 
widma, szczególnie w przypadku, gdy 
odpowiedni zakres widma jest coraz mniej 
dostępny, może tworzyć przeszkody dla 
wprowadzania nowych usług lub aplikacji i 
utrudniać utrzymanie konkurencji oraz 
wprowadzanie innowacji. Nabycie nowych 
praw do użytkowania również poprzez 
odsprzedaż praw do widma lub inne 
transakcje pomiędzy użytkownikami oraz 
wprowadzenie nowych elastycznych 

(9) Jak podkreślono w europejskiej 
agendzie cyfrowej bezprzewodowy internet 
szerokopasmowy jest istotnym środkiem 
wzmocnienia konkurencji, wyboru dla 
konsumentów i dostępu do internetu w 
obszarach wiejskich oraz innych 
obszarach, w których wprowadzanie 
przewodowego internetu 
szerokopasmowego napotyka trudności lub 
jest nieopłacalne pod względem 
ekonomicznym. Zarządzanie widmem 
może jednak mieć wpływ na konkurencję 
dzięki zmianie roli i siły podmiotów 
rynkowych, np. jeśli obecni użytkownicy 
uzyskają nadmierną przewagę 
konkurencyjną. Warunki przyznawania 
praw zapewniają zatem sprawiedliwą 
konkurencję, aby zagwarantować 
łączność szerokopasmową w regionach, 
natomiast nowe podmioty mają możliwość 
wejścia na rynek. Ponadto nie należy 
dyskryminować nowych technologii 
jedynie dlatego, że są one później dostępne 
na rynku. Ograniczony dostęp do widma, 
szczególnie w przypadku, gdy odpowiedni 
zakres widma jest coraz mniej dostępny, 
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kryteriów wykorzystania widma może 
mieć wpływ na obecną sytuację w zakresie 
konkurencji. Państwa członkowskie 
powinny zatem przedsięwziąć odpowiednie 
środki regulacyjne ex ante lub ex post 
(takie jak działania w celu zmiany 
istniejących uprawnień, wprowadzenia 
zakazu dla pewnych rodzajów nabywania 
praw do widma, wprowadzenia warunków 
dotyczących przetrzymywania widma i 
jego efektywnego wykorzystania, o czym 
jest mowa w art. 9 ust. 7 dyrektywy 
ramowej, ograniczenia ilości widma dla 
każdego operatora lub unikania 
nadmiernego gromadzenia widma) w celu 
uniknięcia zakłócenia konkurencji zgodnie 
z zasadami stanowiącymi podstawę art. 5 
ust. 6 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa 
o zezwoleniach) i art. 1 ust. 2 dyrektywy 
87/372/EWG (dyrektywa GSM).

może tworzyć przeszkody dla 
wprowadzania nowych usług lub aplikacji i 
utrudniać utrzymanie konkurencji oraz 
wprowadzanie innowacji. Nabycie nowych 
praw do użytkowania również poprzez 
odsprzedaż praw do widma lub inne 
transakcje pomiędzy użytkownikami oraz 
wprowadzenie nowych elastycznych 
kryteriów wykorzystania widma może 
mieć wpływ na obecną sytuację w zakresie 
konkurencji. Państwa członkowskie 
powinny zatem przedsięwziąć odpowiednie 
środki regulacyjne ex ante lub ex post 
(takie jak działania w celu zmiany 
istniejących uprawnień, wprowadzenia 
zakazu dla pewnych rodzajów nabywania 
praw do widma, wprowadzenia warunków 
dotyczących przetrzymywania widma i 
jego efektywnego wykorzystania, o czym 
jest mowa w art. 9 ust. 7 dyrektywy 
ramowej, ograniczenia ilości widma dla 
każdego operatora lub unikania 
nadmiernego gromadzenia widma) w celu 
uniknięcia zakłócenia konkurencji zgodnie 
z zasadami stanowiącymi podstawę art. 5 
ust. 6 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa 
o zezwoleniach) i art. 1 ust. 2 dyrektywy 
87/372/EWG (dyrektywa GSM).

Or. en

Poprawka 82
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jak podkreślono w europejskiej 
agendzie cyfrowej bezprzewodowy internet 
szerokopasmowy jest istotnym środkiem 
wzmocnienia konkurencji, wyboru dla 
konsumentów i dostępu do internetu w 
obszarach wiejskich oraz innych 
obszarach, w których wprowadzanie 

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

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

Or. en

Poprawka 83
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jak podkreślono w europejskiej 
agendzie cyfrowej bezprzewodowy internet 
szerokopasmowy jest istotnym środkiem 
wzmocnienia konkurencji, wyboru dla 
konsumentów i dostępu do internetu w 
obszarach wiejskich oraz innych 
obszarach, w których wprowadzanie 
przewodowego internetu 
szerokopasmowego napotyka trudności lub 
jest nieopłacalne pod względem 
ekonomicznym. Zarządzanie widmem 
może jednak mieć wpływ na konkurencję 
dzięki zmianie roli i siły podmiotów 
rynkowych, np. jeśli obecni użytkownicy 
uzyskają nadmierną przewagę 
konkurencyjną. Ograniczony dostęp do 
widma, szczególnie w przypadku, gdy 
odpowiedni zakres widma jest coraz mniej 
dostępny, może tworzyć przeszkody dla 
wprowadzania nowych usług lub aplikacji i 
utrudniać utrzymanie konkurencji oraz 
wprowadzanie innowacji. Nabycie nowych 
praw do użytkowania również poprzez 
odsprzedaż praw do widma lub inne 
transakcje pomiędzy użytkownikami oraz 
wprowadzenie nowych elastycznych 
kryteriów wykorzystania widma może 
mieć wpływ na obecną sytuację w zakresie 
konkurencji. Państwa członkowskie 
powinny zatem przedsięwziąć odpowiednie 
środki regulacyjne ex ante lub ex post 
(takie jak działania w celu zmiany 
istniejących uprawnień, wprowadzenia 
zakazu dla pewnych rodzajów nabywania 

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

zakazu dla pewnych rodzajów nabywania 
praw do widma, wprowadzenia warunków 
dotyczących przetrzymywania widma i 
jego efektywnego wykorzystania, o czym 
jest mowa w art. 9 ust. 7 dyrektywy 
ramowej, ograniczenia ilości widma dla 
każdego operatora lub unikania 
nadmiernego gromadzenia widma) w celu 
uniknięcia zakłócenia konkurencji zgodnie 
z zasadami stanowiącymi podstawę art. 5 
ust. 6 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa 
o zezwoleniach) i art. 1 ust. 2 dyrektywy 
87/372/EWG (dyrektywa GSM). Państwa 
członkowskie mogą również podjąć 
działania w celu doprowadzenia do 
bardziej równomiernego podziału widma 
między podmiotami gospodarczymi, 
rezerwując dla nowych podmiotów widmo 
ograniczające się do jednego pasma 
częstotliwości lub grupy pasm o 
podobnych cechach.

Or. en

Poprawka 84
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jak podkreślono w europejskiej 
agendzie cyfrowej bezprzewodowy internet 
szerokopasmowy jest istotnym środkiem 
wzmocnienia konkurencji, wyboru dla 
konsumentów i dostępu do internetu w 
obszarach wiejskich oraz innych 
obszarach, w których wprowadzanie 
przewodowego internetu 
szerokopasmowego napotyka trudności lub 
jest nieopłacalne pod względem 
ekonomicznym. Zarządzanie widmem 
może jednak mieć wpływ na konkurencję 
dzięki zmianie roli i siły podmiotów 
rynkowych, np. jeśli obecni użytkownicy 

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

rynkowych, np. jeśli obecni użytkownicy 
uzyskają nadmierną przewagę 
konkurencyjną. Ograniczony dostęp do 
widma, szczególnie w przypadku, gdy 
odpowiedni zakres widma jest coraz mniej 
dostępny, może tworzyć przeszkody dla 
wprowadzania nowych usług lub aplikacji i 
utrudniać utrzymanie konkurencji oraz 
wprowadzanie innowacji. Nabycie nowych 
praw do użytkowania również poprzez 
odsprzedaż praw do widma lub inne 
transakcje pomiędzy użytkownikami oraz 
wprowadzenie nowych elastycznych 
kryteriów wykorzystania widma może 
mieć wpływ na obecną sytuację w zakresie 
konkurencji. Państwa członkowskie 
powinny zatem przeprowadzić dogłębną 
analizę skutków konkurencji przed 
przydzieleniem nowych pasm widma oraz 
przedsięwziąć odpowiednie środki 
regulacyjne ex ante lub ex post (takie jak 
działania w celu zmiany istniejących 
uprawnień, wprowadzenia zakazu dla 
pewnych rodzajów nabywania praw do 
widma, wprowadzenia warunków 
dotyczących przetrzymywania widma i 
jego efektywnego wykorzystania, o czym 
jest mowa w art. 9 ust. 7 dyrektywy 
ramowej, ograniczenia ilości widma dla 
każdego operatora lub unikania 
nadmiernego gromadzenia widma) w celu 
uniknięcia zakłócenia konkurencji zgodnie 
z zasadami stanowiącymi podstawę art. 5 
ust. 6 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa 
o zezwoleniach) i art. 1 ust. 2 dyrektywy 
87/372/EWG (dyrektywa GSM).

Or. en

Poprawka 85

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

nałożono na państwa członkowskie wymóg 
publikowania informacji o prawach do 
użytkowania, to szczegółowy wykaz 
dotyczący obecnego stanu wykorzystania 
widma i skuteczności tego wykorzystania 
będący następstwem wspólnego przeglądu 
i metodyki oceny jest niezbędny w Unii w 
celu poprawy efektywności wykorzystania 
widma radiowego i urządzeń radiowych, 
szczególnie w zakresie częstotliwości od 
300 MHz do 3 GHz. Wykaz powinien być 
wystarczająco szczegółowy w celu
identyfikacji niewydajnych technologii i 
niewydajnego wykorzystania widma w 
sektorze komercyjnym i publicznym oraz 
niewykorzystywanych przydzielonych 
częstotliwości i możliwości wspólnego 
wykorzystania, jak również w celu oceny
przyszłego zapotrzebowania ze strony 
konsumentów i przedsiębiorstw.

Or. en
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Poprawka 87
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 88
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Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

nałożono na państwa członkowskie wymóg 
publikowania informacji o prawach do 
użytkowania, to szczegółowy wykaz 
dotyczący obecnego stanu wykorzystania 
widma wraz z efektywnym przeglądem i 
metodyką oceny są niezbędne w Unii w 
celu poprawy efektywności wykorzystania 
widma radiowego i urządzeń radiowych, 
szczególnie w zakresie częstotliwości od 
300 MHz do 6 GHz. Powyższe działanie 
pomoże w identyfikacji niewydajnych 
technologii i niewydajnego wykorzystania 
widma w sektorze komercyjnym i 
publicznym oraz niewykorzystywanych 
przydzielonych częstotliwości i możliwości 
wspólnego wykorzystania, jak również w 
ocenie przyszłego zapotrzebowania ze 
strony konsumentów i przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 89
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Optymalne i efektywne wykorzystanie (10) Optymalne i efektywne wykorzystanie 
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widma wymaga ciągłego monitorowania 
rozwoju sytuacji i aktualnych informacji 
dotyczących wykorzystania widma w całej 
Unii. Chociaż w decyzji Komisji 
2007/344/WE w sprawie jednolitego 
dostępu do informacji o wykorzystaniu 
widma radiowego we Wspólnocie 
nałożono na państwa członkowskie wymóg 
publikowania informacji o prawach do 
użytkowania, to szczegółowy wykaz 
dotyczący obecnego stanu wykorzystania 
widma wraz z efektywnym przeglądem i 
metodyką oceny są niezbędne w Unii w 
celu poprawy efektywności wykorzystania 
widma radiowego i urządzeń radiowych, 
szczególnie w zakresie częstotliwości od 
300 MHz do 3 GHz. Powyższe działanie 
pomoże w identyfikacji niewydajnych 
technologii i niewydajnego wykorzystania 
widma w sektorze komercyjnym i 
publicznym oraz niewykorzystywanych 
przydzielonych częstotliwości i możliwości 
wspólnego wykorzystania, jak również w 
ocenie przyszłego zapotrzebowania ze 
strony konsumentów i przedsiębiorstw.

widma wymaga ciągłego monitorowania 
rozwoju sytuacji i aktualnych informacji 
dotyczących wykorzystania widma w całej 
Unii. Chociaż w decyzji Komisji 
2007/344/WE w sprawie jednolitego 
dostępu do informacji o wykorzystaniu 
widma radiowego we Wspólnocie 
nałożono na państwa członkowskie wymóg 
publikowania informacji o prawach do 
użytkowania, to szczegółowy wykaz 
dotyczący obecnego stanu wykorzystania 
widma wraz z efektywnym przeglądem i 
metodyką oceny są niezbędne w Unii w 
celu poprawy efektywności wykorzystania 
widma radiowego i urządzeń radiowych, 
szczególnie w zakresie częstotliwości od 
300 MHz do 6 GHz. Powyższe działanie 
pomoże w identyfikacji niewydajnych 
technologii i niewydajnego wykorzystania 
widma w sektorze komercyjnym i 
publicznym oraz niewykorzystywanych 
przydzielonych częstotliwości i możliwości 
wspólnego wykorzystania, jak również w 
ocenie przyszłego zapotrzebowania ze 
strony konsumentów i przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

widma radiowego we Wspólnocie6

nałożono na państwa członkowskie wymóg 
publikowania informacji o prawach do 
użytkowania, to szczegółowy wykaz 
dotyczący obecnego stanu wykorzystania 
widma wraz z efektywnym przeglądem i 
metodyką oceny są niezbędne w Unii w 
celu poprawy efektywności wykorzystania 
widma radiowego i urządzeń radiowych, 
szczególnie w zakresie częstotliwości od 
300 MHz do 6 GHz. Powyższe działanie 
pomoże w identyfikacji niewydajnych 
technologii i niewydajnego wykorzystania 
widma w sektorze komercyjnym i 
publicznym oraz niewykorzystywanych 
przydzielonych częstotliwości i możliwości 
wspólnego wykorzystania, jak również w 
ocenie przyszłego zapotrzebowania ze 
strony konsumentów i przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 91
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Skuteczne i skoordynowane 
wykorzystanie widma radiowego oraz 
sprawiedliwe i przejrzyste przyznawanie 
częstotliwości powinno umożliwiać 
wszystkim podmiotom – mediom i 
telekomunikacji –zapewnienie pluralizmu 
komunikacji, wzrostu produkcji treści i 
usług lepszej jakości dla użytkowników, 
przy jednoczesnym zachęcaniu wszystkich 
podmiotów do usprawniania technologii i 
oferowania lepszych produktów po 
przystępnych cenach.

Or. it
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Poprawka 92
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności7 są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i należy w nich uwzględniać 
zdefiniowane pod względem prawnym 
warunki współdzielenia. W normach 
europejskich dotyczących nieradiowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci należy unikać zakłóceń 
wykorzystania widma. Łączny wpływ 
rosnącej ilości i rosnącego zagęszczenia 
urządzeń i aplikacji bezprzewodowych w 
powiązaniu z różnorodnością 
wykorzystania widma stanowi wyzwanie 
dla obecnych metod zarządzania 
zakłóceniami. Powyższą kwestię, jak 
również charakterystykę odbiorników i 
bardziej zaawansowane mechanizmy 
unikania zakłóceń należy poddać 
sprawdzeniu i ponownej ocenie.

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności7 są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i należy w nich uwzględniać 
zdefiniowane pod względem prawnym 
warunki współdzielenia. W normach 
europejskich dotyczących nieradiowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci należy unikać zakłóceń 
wykorzystania widma. Łączny wpływ 
rosnącej ilości i rosnącego zagęszczenia 
urządzeń i aplikacji bezprzewodowych w 
powiązaniu z różnorodnością 
wykorzystania widma stanowi wyzwanie 
dla obecnych metod zarządzania 
zakłóceniami. Powyższą kwestię, jak 
również charakterystykę odbiorników i 
bardziej zaawansowane mechanizmy 
unikania zakłóceń należy poddać 
sprawdzeniu i ponownej ocenie w celu 
uniknięcia szkodliwych zakłóceń i 
zaburzeń w obecnym i przyszłym 
wykorzystywaniu widma. Ponadto 
nadawcy ani obywatele UE nie powinni 
ponosić bezpośrednich kosztów unikania 
zakłóceń i kosztów migracji 
umożliwiającej dywidendę cyfrową lub też 
koszty te należy im odpowiednio 
zrekompensować.

Or. en
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Poprawka 93
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności7 są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i należy w nich uwzględniać 
zdefiniowane pod względem prawnym 
warunki współdzielenia. W normach 
europejskich dotyczących nieradiowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci należy unikać zakłóceń 
wykorzystania widma. Łączny wpływ 
rosnącej ilości i rosnącego zagęszczenia 
urządzeń i aplikacji bezprzewodowych w 
powiązaniu z różnorodnością 
wykorzystania widma stanowi wyzwanie 
dla obecnych metod zarządzania 
zakłóceniami. Powyższą kwestię, jak 
również charakterystykę odbiorników i 
bardziej zaawansowane mechanizmy 
unikania zakłóceń należy poddać 
sprawdzeniu i ponownej ocenie.

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności7, a także przyszła 
standaryzacja w UE nieradiowych sieci i 
urządzeń elektronicznych są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i powinny ułatwić współistnienie 
dotychczasowych i nowych urządzeń. W 
przyszłych normach europejskich 
dotyczących nieradiowych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych oraz sieci 
należy unikać zakłóceń wykorzystania 
widma. Łączny wpływ rosnącej ilości i 
rosnącego zagęszczenia urządzeń i 
aplikacji bezprzewodowych w powiązaniu 
z różnorodnością wykorzystania widma 
stanowi wyzwanie dla obecnych metod 
zarządzania zakłóceniami. Powyższą 
kwestię, jak również charakterystykę 
odbiorników i bardziej zaawansowane 
mechanizmy unikania zakłóceń – takie jak 
zwiększanie odporności odbiorników na 
zakłócenia i ustalenie odpowiedniej mocy 
nowych nadajników radiowych – należy 
poddać sprawdzeniu i ponownej ocenie.

Or. en

Poprawka 94
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności7 są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i należy w nich uwzględniać 
zdefiniowane pod względem prawnym 
warunki współdzielenia. W normach 
europejskich dotyczących nieradiowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci należy unikać zakłóceń 
wykorzystania widma. Łączny wpływ 
rosnącej ilości i rosnącego zagęszczenia 
urządzeń i aplikacji bezprzewodowych w 
powiązaniu z różnorodnością 
wykorzystania widma stanowi wyzwanie 
dla obecnych metod zarządzania 
zakłóceniami. Powyższą kwestię, jak 
również charakterystykę odbiorników i 
bardziej zaawansowane mechanizmy 
unikania zakłóceń należy poddać 
sprawdzeniu i ponownej ocenie.

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności7 są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i należy w nich uwzględniać 
zdefiniowane pod względem prawnym 
warunki współdzielenia. W normach 
europejskich dotyczących nieradiowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych
oraz sieci należy unikać zakłóceń 
wykorzystania widma. Łączny wpływ 
rosnącej ilości i rosnącego zagęszczenia 
urządzeń i aplikacji bezprzewodowych w 
powiązaniu z różnorodnością 
wykorzystania widma stanowi wyzwanie 
dla obecnych metod zarządzania 
zakłóceniami. Powyższą kwestię, jak 
również charakterystykę odbiorników i 
bardziej zaawansowane mechanizmy 
unikania zakłóceń należy poddać 
sprawdzeniu i ponownej ocenie w celu 
uniknięcia szkodliwych zakłóceń i 
zaburzeń odczuwanych przez obecnych i 
przyszłych użytkowników widma.

Or. en

Poprawka 95
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 



AM\858840PL.doc 39/103 PE460.615v01-00

PL

radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności7 są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i należy w nich uwzględniać 
zdefiniowane pod względem prawnym 
warunki współdzielenia. W normach 
europejskich dotyczących nieradiowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci należy unikać zakłóceń 
wykorzystania widma. Łączny wpływ 
rosnącej ilości i rosnącego zagęszczenia 
urządzeń i aplikacji bezprzewodowych w 
powiązaniu z różnorodnością 
wykorzystania widma stanowi wyzwanie 
dla obecnych metod zarządzania 
zakłóceniami. Powyższą kwestię, jak 
również charakterystykę odbiorników i 
bardziej zaawansowane mechanizmy 
unikania zakłóceń należy poddać 
sprawdzeniu i ponownej ocenie.

radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności7 są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i należy w nich uwzględniać 
zdefiniowane pod względem prawnym 
warunki współdzielenia. W normach 
europejskich dotyczących nieradiowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci należy unikać zakłóceń 
wykorzystania widma. Łączny wpływ 
rosnącej ilości i rosnącego zagęszczenia 
urządzeń i aplikacji bezprzewodowych w 
powiązaniu z różnorodnością 
wykorzystania widma stanowi wyzwanie 
dla obecnych metod zarządzania 
zakłóceniami. Powyższą kwestię, jak 
również charakterystykę odbiorników i 
bardziej zaawansowane mechanizmy 
unikania zakłóceń należy poddać 
sprawdzeniu i ponownej ocenie w celu 
uniknięcia szkodliwych zakłóceń i 
zaburzeń odczuwanych przez obecnych i 
przyszłych użytkowników widma.

Or. en

Poprawka 96
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Normy zharmonizowane na mocy 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności są nieodzowne 
dla osiągnięcia efektywnego wykorzystania 
widma i należy w nich uwzględniać 
zdefiniowane pod względem prawnym 
warunki współdzielenia. W normach 

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

europejskich dotyczących nieradiowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci należy unikać zakłóceń 
wykorzystania widma. Łączny wpływ 
rosnącej ilości i rosnącego zagęszczenia 
urządzeń i aplikacji bezprzewodowych w 
powiązaniu z różnorodnością 
wykorzystania widma stanowi wyzwanie 
dla obecnych metod zarządzania 
zakłóceniami. Powyższą kwestię, jak 
również charakterystykę odbiorników i 
bardziej zaawansowane mechanizmy 
unikania jakichkolwiek zakłóceń 
szkodzących obecnym i przyszłym 
użytkownikom widma należy poddać 
sprawdzeniu i ponownej ocenie.

Or. fr

Poprawka 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 98
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Według licznych zbieżnych badań 
mobilna transmisja danych jest coraz 
powszechniejszym zjawiskiem i obecnie 
każdego roku odnotowuje się jej 
dwukrotny wzrost. Przy takim tempie 
wzrostu, które prawdopodobnie utrzyma 
się w najbliższych latach, częstość 
mobilnej transmisji danych zwiększy się 
niemal 40-krotnie od roku 2009 do 2014. 
Aby zapanować nad tym gwałtownym 
wzrostem, organy regulacyjne i podmioty 
gospodarcze będą zmuszone podjąć szereg 
działań obejmujących m.in. poprawę 
ogólnej efektywności wykorzystania 
widma, ewentualne dalsze przydziały 
zharmonizowanego widma dla 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej oraz przeniesienie 
transmisji danych na inne sieci przy 
wykorzystaniu urządzeń działających w 
wielu trybach.

Or. en

Poprawka 99
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Pożądane byłoby zwiększenie 
elastyczności w korzystaniu z 
częstotliwości, aby sprzyjać 
innowacyjności i promocji usług 
związanych z szybkimi połączeniami przez 
łącza szerokopasmowe, które pozwalają 
przedsiębiorstwom na zmniejszenie 
kosztów i na zwiększenie 
konkurencyjności i które umożliwiają 
tworzenie nowych interaktywnych usług 
internetowych, na przykład w dziedzinie 
edukacji i zdrowia, oraz usług 
świadczonych ludności w interesie 
ogólnym.

Or. it

Poprawka 100
Arturs Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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pasmach odpowiednich dla uzyskania 
zasięgu. Uwzględniając nadawania w 
paśmie 800 MHz na dużych obszarach, 
obowiązki dotyczące zasięgu należy 
powiązać z prawami.

Or. en

Poprawka 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do 
celów uzyskania zasięgu na dużych 
obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r. 
Uwzględniając nadawania w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu, wynikające z zasad 
neutralności technologii i usług, należy 
powiązać z prawami. Dalsza harmonizacja 
widma w paśmie 1,5 GHz (1452–1492 
MHz), które to pasmo jest współdzielone 
między zastosowaniami satelitarnymi i 
naziemnymi, a także uwolnienie pasma 
2,3 GHz (2300–2400 MHz) na potrzeby 
rosnącego zapotrzebowania na mobilne 
usługi szerokopasmowe powinny zapewnić 
równe szanse różnym rozwiązaniom 
technologicznym oraz przyczynić się do 
powstawania ogólnoeuropejskich 
operatorów w Unii. Dalsze przydziały 
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widma dla usług łączności mobilnej, np. 
pasmo 700 MHz (694–790 MHz), należy 
uzależnić od przyszłego zapotrzebowania 
na pojemność łącza w dziedzinie usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i telewizji naziemnej.

Or. en

Poprawka 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do 
celów uzyskania zasięgu na dużych 
obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy udostępnić do 
celów łączności elektronicznej w Unii do 
2013 r. Uwzględniając nadawania w 
paśmie 800 MHz na dużych obszarach, 
obowiązki dotyczące zasięgu można by w 
razie potrzeby oraz zgodnie z zasadami 
neutralności usług i technologii powiązać 
z prawami. Należy uwolnić dodatkowe 
widmo dla usług bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej i innych 
nowych usług w paśmie 1,5 GHz (1452–
1492 MHz), 2,3 GHz (2300–2400 MHz) 
oraz 3,4–3,8 GHz, aby sprostać 
rosnącemu zapotrzebowaniu na nowe 
usługi mobilne. Należy również 
przewidzieć do 2015 r. przydziały poniżej 
790 MHz na potrzeby usług mobilnych, po 
dokonaniu bardziej szczegółowej oceny 
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wzrostu zapotrzebowania oraz wymogów 
w zakresie pojemności.

Or. en

Poprawka 103
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do 
celów uzyskania zasięgu na dużych 
obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r. 
Uwzględniając nadawania w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu, wynikające z zasad 
neutralności technologii i usług, należy 
powiązać z prawami. Należy uwolnić 
dodatkowe widmo dla usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej w paśmie 1,5 GHz 
(1452–1492 MHz) oraz 2,3 GHz (2300–
2400 MHz), aby sprostać rosnącemu 
zapotrzebowaniu na mobilną transmisję 
danych. Dalsze przydziały widma dla 
usług łączności mobilnej, np. pasmo 700 
MHz (694–790 MHz), należy uzależnić od 
przyszłego zapotrzebowania na pojemność 
łącza w dziedzinie usług bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej i telewizji 
naziemnej.
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Or. en

Poprawka 104
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Pasmo 800 MHz może być optymalnie 
wykorzystane do celów uzyskania zasięgu 
na dużych obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r. 
Uwzględniając nadawania w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu należy powiązać z 
prawami. Efektywne wykorzystanie pasma 
900 MHz oraz uwolnienie pasma 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) na potrzeby usług 
mobilnych przyczynia się do sprostania 
rosnącemu zapotrzebowaniu na mobilną 
transmisję danych.

Or. en

Poprawka 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wykorzystane do celów uzyskania zasięgu 
na dużych obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r. 
Uwzględniając nadawania w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu należy powiązać z 
prawami. Efektywne wykorzystanie pasma 
900 MHz oraz uwolnienie pasma 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) na potrzeby usług 
mobilnych przyczynia się do sprostania 
rosnącemu zapotrzebowaniu na mobilną 
transmisję danych.

Or. en

Poprawka 106
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do 
celów uzyskania zasięgu na dużych 
obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do 
celów uzyskania zasięgu na dużych 
obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 



PE460.615v01-00 48/103 AM\858840PL.doc

PL

elektronicznej w Unii do 2013 r. W 
perspektywie długoterminowej przewiduje 
się również udostępnienie widma o 
częstotliwości poniżej 790 MHz zależnie 
od doświadczeń i braku widma w innych 
pasmach odpowiednich dla uzyskania 
zasięgu. Uwzględniając nadawania w 
paśmie 800 MHz na dużych obszarach, 
obowiązki dotyczące zasięgu należy 
powiązać z prawami.

elektronicznej w Unii do 2013 r.
Uwzględniając nadawania w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu należy powiązać z 
prawami.

Or. de

Poprawka 107
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Oprócz terminowego i korzystnego 
dla konkurencyjności otwarcia pasma 
900 MHz zgodnie ze zmienioną dyrektywą 
GSM 2009/114/WE, pasmo 800 MHz jest 
optymalne do celów uzyskania zasięgu na 
dużych obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r. W 
perspektywie długoterminowej przewiduje 
się również udostępnienie widma o 
częstotliwości poniżej 790 MHz zależnie 
od doświadczeń i braku widma w innych 
pasmach odpowiednich dla uzyskania 
zasięgu. Uwzględniając nadawania w 
paśmie 800 MHz na dużych obszarach, 
obowiązki dotyczące zasięgu należy 
powiązać z prawami.

Or. en
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Poprawka 109
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Oprócz terminowego i korzystnego 
dla konkurencyjności otwarcia pasma 
900 MHz zgodnie ze zmienioną dyrektywą 
GSM 2009/114/WE, pasmo 800 MHz jest 
optymalne do celów uzyskania zasięgu na 
dużych obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r. W 
perspektywie długoterminowej przewiduje 
się również udostępnienie widma o 
częstotliwości poniżej 790 MHz zależnie 
od doświadczeń i braku widma w innych 
pasmach odpowiednich dla uzyskania 
zasięgu. Uwzględniając nadawania w 
paśmie 800 MHz na dużych obszarach, 
obowiązki dotyczące zasięgu należy 
powiązać z prawami.

Or. en

Poprawka 110
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do (13) Zgodnie ze zmienioną dyrektywą 



AM\858840PL.doc 51/103 PE460.615v01-00

PL

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

GSM wkrótce zostanie udostępnione 
pasmo 900 MHz. Dodatkowo pasmo 800 
MHz jest optymalne do celów uzyskania 
zasięgu na dużych obszarach za pomocą 
usług szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r. W 
perspektywie długoterminowej przewiduje 
się również udostępnienie widma o 
częstotliwości poniżej 790 MHz zależnie 
od doświadczeń i braku widma w innych 
pasmach odpowiednich dla uzyskania 
zasięgu. Uwzględniając nadawania w 
paśmie 800 MHz na dużych obszarach, 
obowiązki dotyczące zasięgu należy 
powiązać z prawami.

Or. de

Poprawka 111
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do 
celów uzyskania zasięgu na dużych 
obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 

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

krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r.
Uwzględniając nadawania w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu należy powiązać z 
prawami.

Or. de

Poprawka 112
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do 
celów uzyskania zasięgu na dużych 
obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r. 
Uwzględniając nadawania w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu należy powiązać z 
prawami.
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Or. en

Poprawka 113
Peter Skinner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Pasmo 800 MHz może być
wykorzystane do celów uzyskania zasięgu 
na dużych obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2015 r. W 
perspektywie długoterminowej przewiduje 
się również udostępnienie widma w paśmie 
UHF zależnie od faktycznego 
zapotrzebowania na rynku, celów 
społecznych i kulturalnych, doświadczeń i 
braku widma w innych pasmach 
odpowiednich dla uzyskania zasięgu. 
Uwzględniając nadawania w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu należy powiązać z 
prawami.

Or. en

Poprawka 114
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Pasmo 800 MHz może być 
wykorzystywane do celów uzyskania 
zasięgu na dużych obszarach za pomocą 
usług szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji Komisji 
2010/267/WE z dnia 5 lutego 2010 r. 
ustanawiającej Radę Partnerów GMES1 i 
na podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r. w sprawie ułatwień w 
wykorzystaniu dywidendy cyfrowej w Unii 
Europejskiej2, w którym postuluje się 
zakończenie nadawania analogowego do 
dnia 1 stycznia 2012 r., oraz uwzględniając 
szybkie zmiany regulacji krajowych, 
pasmo to należy zasadniczo udostępnić do 
celów łączności elektronicznej w Unii do 
2015 r. W perspektywie długoterminowej 
przewiduje się również udostępnienie 
widma o niższej częstotliwości w paśmie 
UHF zależnie od rzeczywistego popytu na 
rynku, celów społecznych i kulturowych,
doświadczeń i braku widma w innych 
pasmach odpowiednich dla uzyskania 
zasięgu. Uwzględniając nadawania w 
paśmie 800 MHz na dużych obszarach, 
obowiązki dotyczące zasięgu należy 
powiązać z prawami.

_________
1 Dz.U. L 35 z 6.2.2010, s. 23.
2 Dz.U. L 308 z 24.11.2009, s. 24.

Or. fr

Poprawka 115
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Pasmo 800 MHz jest optymalne do 
celów uzyskania zasięgu na dużych 
obszarach za pomocą usług 
szerokopasmowych. Na podstawie 
harmonizacji warunków technicznych na 
mocy przepisów decyzji 2010/267/WE i na 
podstawie zalecenia Komisji z dnia 28 
października 2009 r., w którym postuluje 
się zakończenie nadawania analogowego 
do dnia 1 stycznia 2012 r., oraz 
uwzględniając szybkie zmiany regulacji 
krajowych, pasmo to należy zasadniczo 
udostępnić do celów łączności 
elektronicznej w Unii do 2013 r. 
Uwzględniając nadawania w paśmie 800 
MHz na dużych obszarach, obowiązki 
dotyczące zasięgu, wynikające z zasad 
neutralności technologii i usług, należy 
powiązać z prawami. Realna możliwość 
uwolnienia dodatkowego widma na 
potrzeby bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych jest oceniana pod 
kątem sprostania rosnącemu 
zapotrzebowaniu na mobilną transmisję 
danych. Dalsze przydziały widma dla 
usług łączności mobilnej należy rozważyć 
w odniesieniu do prowadzenia wykazu z 
art. 8 oraz uzależnić od przyszłego 
zapotrzebowania na pojemność łącza w 
dziedzinie usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i wykorzystania widma 
do innych celów.

Or. en

Poprawka 116
Lara Comi, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Pasmo 800 MHz może być 
wykorzystane na przykład do celów 
uzyskania zasięgu na dużych obszarach za 
pomocą usług szerokopasmowych. Na 
podstawie harmonizacji warunków 
technicznych na mocy przepisów decyzji 
2010/267/WE i na podstawie zalecenia 
Komisji z dnia 28 października 2009 r., w 
którym postuluje się zakończenie 
nadawania analogowego do dnia 1 stycznia 
2012 r., oraz uwzględniając szybkie 
zmiany regulacji krajowych, pasmo to 
należy zasadniczo udostępnić do celów 
łączności elektronicznej w Unii w 
najwcześniejszym realnym terminie. W 
perspektywie długoterminowej przewiduje 
się przegląd wykorzystania widma
radiowego we wszystkich zakresach 
częstotliwości zależnie od faktycznego 
zapotrzebowania na rynku oraz celów 
społecznych i kulturalnych. Ponadto 
konsumenci i nadawcy czynią obecnie 
istotne starania i ponoszą znaczne 
inwestycje w celu uwolnienia pasma
800 MHz. W związku z tym nie należy 
rozważać żadnej dodatkowej zmiany 
wykorzystywania pozostałego zakresu 
widma nadawczego.

Or. en

Poprawka 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W decyzji Komisji 2010/267/UE 
przeznaczono pasmo 800 MHz na 
potrzeby ziemskich systemów 
zapewniających usługi łączności 
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elektronicznej, przy czym pozostawiono 
państwom członkowskim możliwość 
zadecydowania, czy i kiedy przeznaczą lub 
udostępnią pasmo 800 MHz na potrzeby 
takich systemów. Niemniej jednak, biorąc 
pod uwagę osiągnięcie celów dotyczących 
zasięgu szerokopasmowego dostępu do 
internetu wyznaczonych w strategii 
Europa 2020, konieczne może się okazać 
określenie terminu udostępnienia pasma 
800 MHz na potrzeby systemów 
zapewniających usługi łączności 
elektronicznej. 

Or. en

Poprawka 118
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Większe możliwości w zakresie 
mobilnej łączności szerokopasmowej 
mogą przyczynić się do zapewnienia 
nowych platform dystrybucji w sektorze 
kulturalnym, torując w ten sposób drogę 
dla rozwoju tego sektora w przyszłości. 
Ważne jest, aby podmioty oferujące usługi 
transmisji naziemnej i inne podmioty 
gospodarcze były w stanie rozwijać swoje 
usługi, gdy udostępniona zostanie 
dodatkowa część widma dla usług 
bezprzewodowych. Państwa członkowskie 
powinny przyznać dotychczasowym 
użytkownikom odpowiednią rekompensatę 
kosztów migracji wynikających z 
udostępnienia dodatkowego widma.

Or. en
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Poprawka 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Większe możliwości w zakresie 
mobilnej łączności szerokopasmowej 
mogą zapewnić nowe platformy 
dystrybucji w sektorze kulturalnym, 
torując w ten sposób drogę dla rozwoju 
tego sektora w przyszłości. Ważne jest, aby 
podmioty oferujące usługi transmisji 
naziemnej i inne podmioty gospodarcze 
były w stanie rozwijać swoje usługi, gdy 
udostępniona zostanie dodatkowa część 
widma dla usług bezprzewodowych. 
Państwa członkowskie powinny przyznać 
dotychczasowym użytkownikom 
odpowiednią rekompensatę kosztów 
migracji wynikających z udostępnienia
dodatkowego widma.

Or. en

Poprawka 120
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Większe możliwości w zakresie 
mobilnej łączności szerokopasmowej mają 
istotne znaczenie dla zapewnienia nowych 
platform dystrybucji w sektorze 
kulturalnym, torując w ten sposób drogę 
dla pomyślnego rozwoju tego sektora w 
przyszłości. Ważne jest, aby podmioty 
oferujące usługi telewizji naziemnej i inne 
podmioty gospodarcze mogły utrzymać i 
rozwijać nowe usługi, gdy udostępniona 
zostanie część widma dla usług 
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bezprzewodowych. Koszty migracji, 
wynikające z udostępnienia widma, mogą 
zostać pokryte z opłat koncesyjnych.

Or. en

Poprawka 121
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Systemy dostępu bezprzewodowego, 
w tym lokalne sieci radiowe, wykraczają 
poza swoje obecne przydziały bez 
wymaganej koncesji w paśmie 2,4 GHz i 5 
GHz. Realna możliwość rozszerzenia 
przydziałów niekoncesjonowanego widma 
dla systemów dostępu bezprzewodowego, z 
uwzględnieniem lokalnych sieci 
radiowych, stworzona na mocy decyzji 
2005/513/WE, powinna być oceniana w 
stosunku do wykazu obecnych zastosowań 
widma oraz nowych zapotrzebowań na 
widmo oraz uzależniona od innych 
rodzajów korzystania z widma.

Or. en

Poprawka 122
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Systemy dostępu bezprzewodowego 
działające na podstawie ogólnych 
zezwoleń, w tym lokalne sieci radiowe, 
wykraczają poza swoje obecne przydziały 
bez wymaganej koncesji w paśmie 2,4 
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GHz i 5 GHz. Aby zapewnić miejsce 
kolejnej generacji bezprzewodowych 
technologii, konieczne jest, na przykład, 
wprowadzenie szerszych kanałów o 
przepustowości ponad 1 Gb/s, które 
potrzebują dostępu do dodatkowych pasm 
widma, które należy zidentyfikować dzięki 
wykazowi obecnych zastosowań widma 
oraz nowych zapotrzebowań na widmo.

Or. en

Poprawka 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Podczas gdy nadawanie pozostanie 
istotną platformą dystrybucji treści, gdyż 
wciąż jest najoszczędniejszą platformą 
dystrybucji masowej, łącze 
szerokopasmowe – zarówno stałe, jak i 
mobilne – oraz inne nowe usługi 
stwarzają w sektorze kulturalnym nowe 
możliwości różnicowania jego zasięgu 
platform dystrybucyjnych, świadczenia 
usług na zamówienie oraz skorzystania z 
gospodarczego potencjału dużego wzrostu 
transmisji danych.

Or. en

Poprawka 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Należy zauważyć, że wyznaczenie 
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jakiegokolwiek wiążącego terminu dla 
udostępnienia pasma 800 MHz na 
potrzeby systemów naziemnych 
pozwalających na świadczenie usług 
łączności elektronicznej może mieć 
bezpośredni wpływ na organizację 
korzystania z pasma na potrzeby 
użyteczności publicznej lub do celów 
bezpieczeństwa publicznego i obrony w 
niektórych państwach członkowskich. 
Ponadto optymalne korzystanie z pasma 
800 MHz może zostać utrudnione, w 
przypadku gdy kraje trzecie zdecydowały o 
odmiennym wykorzystaniu, które 
powoduje zakłócenia w niektórych 
państwach członkowskich i uniemożliwia 
im skuteczne korzystanie z pasma 800 
MHz w systemach mogących zapewnić 
usługi łączności elektronicznej na całym 
ich terytorium lub na jego części. W 
takich przypadkach być może trzeba 
będzie odroczyć w niektórych państwach 
członkowskich termin, który ma być 
wyznaczony w niniejszej decyzji dla 
wdrożenia decyzji Komisji 2010/267/UE.

Or. en

Poprawka 125
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ wspólne podejście oraz 
efekt skali są kluczowymi aspektami 
rozwoju łączności szerokopasmowej w 
całej Unii i zapobiegania zakłóceniom 
konkurencji i fragmentacji rynku w 
państwach członkowskich, pewne warunki 
zezwoleń i warunki proceduralne można
zdefiniować w ramach wspólnego 
działania państw członkowskich i Komisji.
Warunki mogą obejmować obowiązki 

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

niższych pasm w drodze aukcji lub 
procedur konkursowych; warunki mogą
również obejmować obowiązki dotyczące 
zasięgu, wielkość bloku częstotliwości, 
terminy przyznawania uprawnień, dostęp 
do operatorów wirtualnych sieci łączności 
ruchomej (MVNO) oraz czas 
obowiązywania praw do użytkowania.
Odzwierciedlając znaczenie odsprzedaży 
praw do widma dla zwiększania 
efektywnego wykorzystania widma, 
ułatwienia powstawania nowych 
ogólnoeuropejskich usług i rozwoju rynku 
wewnętrznego bezprzewodowych urządzeń 
i usług, warunki takie powinny mieć 
zastosowanie w stosunku do pasm widma 
przydzielanych dla łączności 
bezprzewodowej, dla których można 
dokonywać przenoszenia lub dzierżawy 
praw do użytkowania.

Or. en

Poprawka 126
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ wspólne podejście oraz 
efekt skali są kluczowymi aspektami 
rozwoju łączności szerokopasmowej w 
całej Unii i zapobiegania zakłóceniom 
konkurencji i fragmentacji rynku w 
państwach członkowskich, pewne warunki 
zezwoleń i warunki proceduralne można 
zdefiniować w ramach wspólnego 
działania państw członkowskich i Komisji.
Warunki mogą obejmować obowiązki 
dotyczące zasięgu, wielkość bloku 
częstotliwości, terminy przyznawania 
uprawnień, dostęp do operatorów 
wirtualnych sieci łączności ruchomej
(MVNO) oraz czas obowiązywania praw 

(14) Ponieważ wspólne podejście oraz 
efekt skali są kluczowymi aspektami 
rozwoju łączności szerokopasmowej w 
całej Unii i zapobiegania zakłóceniom 
konkurencji i fragmentacji rynku w 
państwach członkowskich, pewne warunki 
zezwoleń i warunki proceduralne można 
zdefiniować w ramach wspólnego 
działania państw członkowskich i Komisji.
Warunki mogą obejmować obowiązki 
dotyczące zasięgu, wielkość bloku 
częstotliwości, terminy przyznawania 
uprawnień, dostęp do operatorów 
wirtualnych sieci łączności ruchomej
(MVNO), czas obowiązywania praw do 



AM\858840PL.doc 63/103 PE460.615v01-00

PL

do użytkowania. Odzwierciedlając 
znaczenie odsprzedaży praw do widma dla 
zwiększania efektywnego wykorzystania 
widma i rozwoju rynku wewnętrznego 
bezprzewodowych urządzeń i usług, 
warunki takie powinny mieć zastosowanie 
w stosunku do pasm widma przydzielanych 
dla łączności bezprzewodowej, dla których 
można dokonywać przenoszenia lub 
dzierżawy praw do użytkowania.

użytkowania oraz zasady określające to, 
które prawa mogą zostać cofnięte lub 
przeniesione. Odzwierciedlając znaczenie 
odsprzedaży praw do widma dla 
zwiększania efektywnego wykorzystania 
widma i rozwoju rynku wewnętrznego 
bezprzewodowych urządzeń i usług, 
warunki takie powinny mieć zastosowanie 
w stosunku do pasm widma przydzielanych 
dla łączności bezprzewodowej, dla których 
można dokonywać przenoszenia lub 
dzierżawy praw do użytkowania.

Or. en

Poprawka 127
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

widma przydzielanych dla łączności 
bezprzewodowej, dla których można 
dokonywać przenoszenia lub dzierżawy 
praw do użytkowania.

Or. en

Poprawka 128
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 130
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ochrona zdrowia publicznego przed 
wpływem pola elektromagnetycznego jest 
nieodzowna dla dobrego stanu zdrowia 
obywateli i należy ją koniecznie 
uwzględnić w spójnym podejściu do 
wydawania zezwoleń na użytkowanie 
widma radiowego w Unii; chociaż podlega 
ona przepisom zalecenia Rady 
1999/519/WE w sprawie ograniczenia 
ekspozycji ogółu ludności na pola 
elektromagnetyczne, jest rzeczą niezbędną, 
aby zapewnić ciągłe monitorowanie 
skutków jonizujących i niejonizujących 
użytkowania widma dla zdrowia, w tym 
rzeczywistych kumulatywnych skutków 
wykorzystania widma o różnych 
częstotliwościach w coraz większej liczbie 
rodzajów urządzeń.

(17) Ochrona zdrowia publicznego przed 
wpływem pola elektromagnetycznego jest 
nieodzowna dla dobrego stanu zdrowia 
obywateli i należy ją koniecznie 
uwzględnić w spójnym podejściu do 
wydawania zezwoleń na użytkowanie 
widma radiowego w Unii; chociaż podlega 
ona przepisom zalecenia Rady 
1999/519/WE w sprawie ograniczenia 
ekspozycji ogółu ludności na pola 
elektromagnetyczne, jest rzeczą niezbędną, 
aby zapewnić ciągłe monitorowanie 
skutków jonizujących i niejonizujących 
użytkowania widma dla zdrowia, w tym 
rzeczywistych kumulatywnych skutków 
wykorzystania widma o różnych 
częstotliwościach w coraz większej liczbie 
rodzajów urządzeń. Przy osiąganiu 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
publicznego państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, że środki 
ochrony będą neutralne w odniesieniu do 
technologii i usług.

Or. en

Poprawka 132
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ochrona zdrowia publicznego przed 
wpływem pola elektromagnetycznego jest 
nieodzowna dla dobrego stanu zdrowia 
obywateli i należy ją koniecznie 

(17) Ochrona zdrowia publicznego przed 
wpływem pola elektromagnetycznego jest 
nieodzowna dla dobrego stanu zdrowia 
obywateli i należy ją koniecznie 
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uwzględnić w spójnym podejściu do 
wydawania zezwoleń na użytkowanie 
widma radiowego w Unii; chociaż podlega 
ona przepisom zalecenia Rady 
1999/519/WE w sprawie ograniczenia 
ekspozycji ogółu ludności na pola 
elektromagnetyczne, jest rzeczą niezbędną, 
aby zapewnić ciągłe monitorowanie 
skutków jonizujących i niejonizujących 
użytkowania widma dla zdrowia, w tym 
rzeczywistych kumulatywnych skutków 
wykorzystania widma o różnych 
częstotliwościach w coraz większej liczbie 
rodzajów urządzeń.

uwzględnić w spójnym podejściu do 
wydawania zezwoleń na użytkowanie 
widma radiowego w Unii; chociaż podlega 
ona przepisom zalecenia Rady 
1999/519/WE w sprawie ograniczenia 
ekspozycji ogółu ludności na pola 
elektromagnetyczne, jest rzeczą niezbędną, 
aby zapewnić ciągłe monitorowanie 
skutków jonizujących i niejonizujących 
użytkowania widma dla zdrowia, w tym 
rzeczywistych kumulatywnych skutków 
wykorzystania widma o różnych 
częstotliwościach w coraz większej liczbie 
rodzajów urządzeń; przy osiąganiu 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
publicznego państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, że środki 
ochrony będą neutralne w odniesieniu do 
technologii i usług.

Or. en

Poprawka 133

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ochrona zdrowia publicznego przed 
wpływem pola elektromagnetycznego jest 
nieodzowna dla dobrego stanu zdrowia 
obywateli i należy ją koniecznie 
uwzględnić w spójnym podejściu do 
wydawania zezwoleń na użytkowanie 
widma radiowego w Unii; chociaż podlega 
ona przepisom zalecenia Rady 
1999/519/WE w sprawie ograniczenia 
ekspozycji ogółu ludności na pola 
elektromagnetyczne, jest rzeczą niezbędną, 
aby zapewnić ciągłe monitorowanie 
skutków jonizujących i niejonizujących 
użytkowania widma dla zdrowia, w tym 

(17) Ochrona zdrowia publicznego przed 
wpływem pola elektromagnetycznego jest 
nieodzowna dla dobrego stanu zdrowia 
obywateli i należy ją koniecznie 
uwzględnić w spójnym podejściu do 
wydawania zezwoleń na użytkowanie 
widma radiowego w Unii; chociaż podlega 
ona przepisom zalecenia Rady 
1999/519/WE w sprawie ograniczenia 
ekspozycji ogółu ludności na pola 
elektromagnetyczne, jest rzeczą niezbędną, 
aby lepiej zrozumieć reakcje żywych 
organizmów na pola elektromagnetyczne 
oraz zapewnić ciągłe monitorowanie 
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rzeczywistych kumulatywnych skutków 
wykorzystania widma o różnych 
częstotliwościach w coraz większej liczbie 
rodzajów urządzeń.

skutków jonizujących i niejonizujących 
użytkowania widma dla zdrowia, w tym 
rzeczywistych kumulatywnych skutków 
wykorzystania widma o różnych 
częstotliwościach w coraz większej liczbie 
rodzajów urządzeń.

Or. en

Poprawka 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Cele kluczowe dla interesu 
publicznego, takie jak bezpieczeństwo 
życia ludzkiego, wymagają 
skoordynowanych rozwiązań technicznych 
w celu zapewniania współpracy między 
służbami bezpieczeństwa i służbami 
ratunkowymi państw członkowskich.
Należy udostępnić w spójny sposób 
odpowiednio duże zasoby widma do celów 
rozwoju i swobodnego rozpowszechniania 
usług i urządzeń bezpieczeństwa oraz do 
celów innowacyjnych paneuropejskich lub 
interoperacyjnych rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa i ratownictwa. Badania 
wykazały już zapotrzebowanie na 
dodatkowe zharmonizowane zakresy 
widma o częstotliwości poniżej 1 GHz do 
celów zapewniania mobilnych usług 
szerokopasmowych w zakresie ochrony 
publicznej i pomocy w wypadku klęsk 
żywiołowych w całej Unii w ciągu 
najbliższych 5-10 lat.

(18) Cele kluczowe dla interesu 
publicznego, takie jak bezpieczeństwo 
życia ludzkiego, wymagają 
skoordynowanych rozwiązań technicznych 
w celu zapewniania współpracy między 
służbami bezpieczeństwa i służbami 
ratunkowymi państw członkowskich.
Należy udostępnić w spójny sposób 
odpowiednio duże zasoby widma do celów 
rozwoju i swobodnego rozpowszechniania 
usług i urządzeń bezpieczeństwa oraz do 
celów innowacyjnych paneuropejskich lub 
interoperacyjnych rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa i ratownictwa. Badania 
wykazały już zapotrzebowanie na 
dodatkowe zharmonizowane zakresy 
widma o częstotliwości poniżej 1 GHz do 
celów zapewniania mobilnych usług 
szerokopasmowych w zakresie ochrony 
publicznej i pomocy w wypadku klęsk 
żywiołowych w całej Unii w ciągu 
najbliższych 5-10 lat. Satelity także będą 
odgrywały zasadniczą rolę w zdolności do 
reagowania na światowym poziomie na 
wewnętrzne i zewnętrzne katastrofy, co 
jest celem polityki przewidzianym w 
niedawnym komunikacie DG ECHO i co 
będzie się wiązało z tym, że korzystanie z 
widma satelitarnego przyczyni się do 
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europejskiej zdolności reagowania 
zarówno w Europie, jak i poza jej 
granicami.

Or. en

Poprawka 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Cele kluczowe dla interesu 
publicznego, takie jak bezpieczeństwo 
życia ludzkiego, wymagają 
skoordynowanych rozwiązań technicznych 
w celu zapewniania współpracy między 
służbami bezpieczeństwa i służbami 
ratunkowymi państw członkowskich.
Należy udostępnić w spójny sposób
odpowiednio duże zasoby widma do celów 
rozwoju i swobodnego rozpowszechniania 
usług i urządzeń bezpieczeństwa oraz do 
celów innowacyjnych paneuropejskich lub 
interoperacyjnych rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa i ratownictwa. Badania 
wykazały już zapotrzebowanie na 
dodatkowe zharmonizowane zakresy 
widma o częstotliwości poniżej 1 GHz do 
celów zapewniania mobilnych usług 
szerokopasmowych w zakresie ochrony 
publicznej i pomocy w wypadku klęsk 
żywiołowych w całej Unii w ciągu 
najbliższych 5-10 lat.

(18) Cele kluczowe dla interesu 
publicznego, takie jak bezpieczeństwo 
życia ludzkiego, wymagają 
skoordynowanych rozwiązań technicznych 
w celu zapewniania współpracy między 
służbami bezpieczeństwa i służbami 
ratunkowymi państw członkowskich.
Należy udostępnić w skoordynowanym 
ogólnoeuropejskim bloku widma 
radiowego odpowiednio duże zasoby 
widma do celów rozwoju i swobodnego 
rozpowszechniania usług i urządzeń 
bezpieczeństwa oraz do celów 
innowacyjnych paneuropejskich lub 
interoperacyjnych rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa i ratownictwa. Badania 
wykazały już zapotrzebowanie na 
dodatkowe zharmonizowane zakresy 
widma o częstotliwości poniżej 1 GHz do 
celów zapewniania mobilnych usług 
szerokopasmowych w zakresie ochrony 
publicznej i pomocy w wypadku klęsk 
żywiołowych w całej Unii w ciągu 
najbliższych 5-10 lat. Wszelkie dodatkowy 
zharmonizowany przydział widma na 
potrzeby ochrony publicznej i pomocy w 
wypadku klęsk żywiołowych (PPDR) 
poniżej 1GHz powinien również 
obejmować przegląd możliwości 
zwolnienia lub podziału widma 
przydzielonego na potrzeby PPDR.
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Poprawka 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 137
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 138
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 139
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby przejść od obecnych praktyk, 
opierając się na zasadach określonych w 
konkluzjach Rady z dnia 3 lutego 1992 r. w 

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

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

Or. ro

Poprawka 140
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) WRC w 2012 r. obejmuje konkretne 
kwestie mające znaczenie dla Unii, takie 
jak dywidenda cyfrowa, usługi naukowe i 
meteorologiczne, zrównoważony rozwój i 
zmiana klimatu, komunikacja satelitarna 
oraz wykorzystanie widma dla systemu 
GALILEO (utworzonego na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 876/20029 
ustanawiającego Wspólne 
Przedsiębiorstwo Galileo i rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1321/200410 w sprawie 
ustanowienia struktur zarządzania 
europejskimi programami 
radionawigacyjnymi), jak również

(21) W celu uniknięcia narastającego 
obciążenia pasma częstotliwości 
zarezerwowanego dla nawigacji i 
komunikacji satelitarnej ich częstotliwości 
należy zagwarantować w nowym 
planowaniu korzystania z widma; WRC w 
2012 r. obejmuje konkretne kwestie mające 
znaczenie dla Unii, takie jak dywidenda 
cyfrowa, usługi naukowe i 
meteorologiczne, zrównoważony rozwój i 
zmiana klimatu, komunikacja satelitarna 
oraz wykorzystanie widma dla systemu 
GALILEO (utworzonego na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 876/20029 
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europejskiego programu na rzecz 
globalnego monitorowania środowiska 
naturalnego i bezpieczeństwa mającego na 
celu poprawę wykorzystania danych 
pochodzących z obserwacji Ziemi.

ustanawiającego Wspólne 
Przedsiębiorstwo Galileo i rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1321/200410 w sprawie 
ustanowienia struktur zarządzania 
europejskimi programami 
radionawigacyjnymi), jak również 
europejskiego programu na rzecz 
globalnego monitorowania środowiska 
naturalnego i bezpieczeństwa mającego na 
celu poprawę wykorzystania danych 
pochodzących z obserwacji Ziemi.

Or. en

Poprawka 141
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Postanowienia niniejszej decyzji 
powinny zostać wdrożone z 
poszanowaniem gwarancji zapewnionych 
przez procedury przewidziane w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/140/WE zmieniającej 
dyrektywy 2002/21/WE w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej, 2002/19/WE w 
sprawie dostępu do sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz wzajemnych połączeń 
oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej1;
_________
1 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.

Or. fr
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Poprawka 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Żaden z przepisów niniejszej decyzji 
nie ma na celu ograniczenia środków 
ochronnych uzyskanych przez podmioty 
gospodarcze na mocy dyrektywy 
2009/140/WE zmieniającej dyrektywy 
2002/21/WE w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie 
dostępu do sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz wzajemnych połączeń 
oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej.

Or. en

Poprawka 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Żaden z przepisów niniejszej decyzji 
nie ma na celu ograniczenia środków 
ochronnych uzyskanych przez podmioty 
gospodarcze na mocy dyrektywy 
2009/140/WE zmieniającej dyrektywy 
2002/21/WE w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie 
dostępu do sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz wzajemnych połączeń 
oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej.
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Or. en

Poprawka 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Żaden z przepisów niniejszej decyzji 
nie ma na celu ograniczenia środków 
ochronnych uzyskanych przez podmioty 
gospodarcze na mocy dyrektywy 
2009/140/WE zmieniającej dyrektywy 
2002/21/WE w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie 
dostępu do sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz wzajemnych połączeń 
oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej.

Or. en

Poprawka 145
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel Cel i zakres stosowania

Or. de

Poprawka 146
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel Cel i zakres stosowania

Or. de

Poprawka 147
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel Cel i zakres stosowania

Or. de

Poprawka 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel Zakres

Or. en

Poprawka 149
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel Cel i zakres stosowania

Or. fr
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Poprawka 150
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W zgodzie z dyrektywami: 2002/19/WE, 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE, 
a także stosownie do decyzji nr 
67/2002/WE na mocy niniejszej decyzji
ustanawia się program dotyczący polityki 
w zakresie widma radiowego do celów 
planowania strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma, aby zapewnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Or. de

Poprawka 151
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W zgodzie z dyrektywami: 2002/19/WE, 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE, 
a także stosownie do decyzji nr 
67/2002/WE na mocy niniejszej decyzji
ustanawia się program dotyczący polityki 
w zakresie widma radiowego do celów 
planowania strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma, aby zapewnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Or. de
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Poprawka 152
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejszą decyzją ustanawia się – zgodnie 
z dyrektywami 2002/21/WE, 2002/20/WE i 
2002/19/WE, dyrektywą 2002/22/WE i 
decyzją nr 67/2002/WE – program 
dotyczący polityki w zakresie widma 
radiowego do celów planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma, aby zapewnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejszą decyzją ustanawia się – zgodnie 
z dyrektywami 2002/21/WE, 2002/20/WE i 
2002/19/WE, dyrektywą 2002/22/WE i 
decyzją nr 67/2002/WE – program 
dotyczący polityki w zakresie widma 
radiowego do celów planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma, aby zapewnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Or. en
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Poprawka 154
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 155
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 156
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą decyzją ustanawia się program 
dotyczący polityki w zakresie widma 
radiowego do celów planowania 

Niniejszą decyzją ustanawia się program 
dotyczący polityki w zakresie widma 
radiowego do celów planowania 



PE460.615v01-00 82/103 AM\858840PL.doc

PL

strategicznego i harmonizacji 
wykorzystania widma, aby zapewnić 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

strategicznego, harmonizacji oraz 
skuteczniejszego wykorzystania widma, 
aby zapewnić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego.

Or. ro

Poprawka 157
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą decyzję stosuje się bez 
uszczerbku dla obowiązującego 
ustawodawstwa europejskiego i środków 
podjętych na szczeblu krajowym, które są 
zgodne z ustawodawstwem europejskim i 
służą celom leżącym w interesie ogółu, w 
szczególności w zakresie regulacji 
dotyczących treści i polityki 
audiowizualnej, oraz bez uszczerbku dla 
prawa państw członkowskich do 
zarządzania widmem radiowym i 
wykorzystywania go do celów zachowania 
porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz do celów obronności.

Or. fr

Poprawka 158
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 160
Hella Ranner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 161
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 162
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja reguluje rynek 
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wewnętrzny we wszystkich obszarach 
polityki Unii, w których wykorzystuje się 
widmo radiowe, takich jak łączność 
elektroniczna, badania i rozwój, transport, 
energetyka i usługi audiowizualne.

Or. en

Poprawka 163
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja reguluje rynek 
wewnętrzny we wszystkich obszarach 
polityki Unii, w których wykorzystuje się 
widmo radiowe, takich jak łączność 
elektroniczna, badania i rozwój, transport, 
energetyka i usługi audiowizualne.

Or. en

Poprawka 164
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja jest zgodna z 
obowiązującym prawem UE, w 
szczególności z dyrektywami 2002/20/WE 
i 2002/21/WE ora z decyzją 
nr 676/2002/WE i dyrektywą 1999/5/WE, 
a także ze środkami podjętymi na szczeblu 
krajowym zgodnie z prawem unijnym i 
odpowiednimi umowami 
międzynarodowymi, m.in. przepisami ITU 
dotyczącymi łączności radiowej.
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Or. en

Poprawka 165
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja nie stoi na przeszkodzie 
przyjmowaniu na szczeblu krajowym, 
zgodnie z przepisami prawa UE, środków 
niezbędnych do realizacji celów interesu 
ogólnego, w szczególności związanych z 
uregulowaniami dotyczącymi treści i 
polityką audiowizualną.

Or. en

Poprawka 166
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują ze
sobą i z Komisją w sposób przejrzysty, aby 
zapewnić spójne stosowanie następujących 
ogólnych zasad regulacyjnych w całej 
Unii:

1. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą i z Komisją w sposób przejrzysty, aby 
zapewnić spójne stosowanie następujących 
ogólnych zasad regulacyjnych w całej 
Unii:

Or. en

Poprawka 167
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a



AM\858840PL.doc 87/103 PE460.615v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 168
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) wspieranie efektywnego wykorzystania 
widma w celu jak najlepszego 
zaspokojenia popytu na korzystanie z 
częstotliwości; z tego względu zasadnicze 
znaczenie mają zasady elastyczności i 
zorientowanego na rynek i skutecznego 
korzystania z widma, wynikające z 
zapewniania uczciwej konkurencji 
poprzez włączanie istniejących modeli 
biznesowych na poziomie krajowym;

Or. en

Poprawka 169
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie efektywnego wykorzystania 
widma w celu jak najlepszego 
zaspokojenia popytu na korzystanie z 
częstotliwości przy jednoczesnym 
uwzględnieniu wartości społecznej, 
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kulturowej i gospodarczej widma jako 
całości;

Or. de

Poprawka 170
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) wspieranie efektywnego wykorzystania 
widma w celu jak najlepszego 
zaspokojenia popytu na korzystanie z 
częstotliwości w taki sposób, żeby 
zapewnić niezakłócone działanie 
istniejących sieci łączności elektronicznej;

Or. en

Poprawka 171
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) wspieranie efektywnego wykorzystania 
widma w celu jak najlepszego 
zaspokojenia popytu na korzystanie z 
częstotliwości, z jednoczesnym 
uwzględnieniem znacznej wartości 
społecznej, kulturalnej i gospodarczej 
widma;

Or. en
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Poprawka 172
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) wspieranie efektywnego wykorzystania 
widma w celu jak najlepszego
zaspokojenia popytu na korzystanie z 
częstotliwości, z jednoczesnym 
uwzględnieniem znacznej wartości 
społecznej, kulturalnej i gospodarczej 
widma;

Or. en

Poprawka 173
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 174
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

widma w celu jak najlepszego 
zaspokojenia popytu na korzystanie z 
częstotliwości z uwzględnieniem skutków 
społecznych, kulturowych i 
ekonomicznych widma radiowego;

Or. fr

Poprawka 175
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 177
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) wspieranie efektywnego wykorzystania 
widma, a także pokazanie jego znacznej 
wartości społecznej, kulturalnej i 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 178
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) wspieranie efektywnego 
wykorzystania widma w celu jak 
najlepszego zaspokojenia 
konsumenckiego popytu na korzystanie z 
częstotliwości, z jednoczesnym 
uwzględnieniem znacznej wartości 
społecznej, kulturalnej i gospodarczej 
widma;

Or. en

Poprawka 179
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 180
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) stosowanie neutralności technologii i 
usług dla zharmonizowanego
wykorzystania widma do celów sieci i 
usług łączności elektronicznej zgodnie z 
art. 9 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), a w możliwych przypadkach w 
odniesieniu do innych sektorów i aplikacji, 
tak aby promować efektywność 
wykorzystania widma oraz ułatwiać 
rozwój mobilnej transmisji danych i usług 
łączności szerokopasmowej, w 
szczególności poprzez wspieranie 
elastyczności, i aby promować innowacje, 
przy uwzględnieniu potrzeby unikania 
szkodliwych zakłóceń i zapewnienia 
technicznej jakości usług;

Or. en

Poprawka 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) stosowanie neutralności technologii i 
usług dla zharmonizowanego
wykorzystania widma do celów sieci i 
usług łączności elektronicznej zgodnie z 
art. 9 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), a w możliwych przypadkach w 
odniesieniu do innych sektorów i aplikacji, 
tak aby promować efektywność 
wykorzystania widma oraz ułatwiać 
rozwój mobilnej transmisji danych i usług 
łączności szerokopasmowej, w 
szczególności poprzez wspieranie 
elastyczności, i aby promować innowacje, 
przy uwzględnieniu potrzeby unikania 
szkodliwych zakłóceń i zapewnienia 
technicznej jakości usług;



PE460.615v01-00 94/103 AM\858840PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 183
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 184
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) stosowanie odpowiednich, przejrzystych 
i elastycznych systemów wydawania 
zezwoleń, tak aby maksymalizować 
dostępność, elastyczność i efektywność 
wykorzystania widma;

Or. ro

Poprawka 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

niedyskryminacyjnych i najmniej 
uciążliwych systemów wydawania 
zezwoleń, tak aby maksymalizować 
elastyczność i efektywności wykorzystania 
widma;

Or. en

Poprawka 186

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 188
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 189
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 190
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) zapewnianie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w szczególności poprzez 
zapewnienie efektywnej konkurencji w 
celu wspierania różnorodności kulturowej 
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i pluralizmu mediów zgodnie z dyrektywą 
2002/21/WE w wersji zmienionej 
dyrektywą 2009/140/WE, a także spójności 
społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 191

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) zapewnianie rozwoju rynku 
wewnętrznego i usług cyfrowych poprzez 
zapewnienie efektywnej konkurencji, 
równych szans i wspieranie powstawania 
nowych ogólnoeuropejskich operatorów.

Or. en

Poprawka 192
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) zapewnianie rozwoju rynku 
wewnętrznego i usług cyfrowych poprzez 
zapewnienie efektywnej konkurencji, 
równych szans i wspieranie powstawania 
nowych ogólnoeuropejskich operatorów.

Or. en
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Poprawka 193
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) zapewnianie rozwoju rynku 
wewnętrznego i usług cyfrowych poprzez 
zapewnienie efektywnej konkurencji, 
równych szans i wspieranie powstawania 
ogólnoeuropejskich usług.

Or. en

Poprawka 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) zapewnianie rozwoju rynku 
wewnętrznego i usług cyfrowych poprzez 
zapewnienie efektywnej konkurencji i 
równych szans.

Or. en

Poprawka 195
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) zapewnianie rozwoju i funkcjonowania
cyfrowego rynku wewnętrznego w 
szczególności poprzez zapewnienie 
efektywnej konkurencji i równych szans w 
wymiarze ogólnoeuropejskim.
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Or. en

Poprawka 196
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zapewnianie rozwoju rynku 
wewnętrznego i usług cyfrowych, w 
szczególności poprzez zapewnienie 
efektywnej konkurencji.

Or. fr

Poprawka 197
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) wspieranie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w szczególności poprzez
wzmacnianie efektywnej konkurencji.

Or. en

Poprawka 198
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) wspieranie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w szczególności poprzez
wzmacnianie efektywnej konkurencji.
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Or. en

Poprawka 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) zapewnienie skutecznego korzystania 
z widma poprzez połączenie praw dostępu 
z obowiązkiem wybrania najwydajniejszej 
i najodpowiedniejszej technologii 
kompresji, transmisji i nadawania, przy 
poszanowaniu zasady neutralności 
technologii i usług;

Or. en

Poprawka 200
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) unikanie szkodliwych zakłóceń i 
zaburzeń;

Or. ro

Poprawka 201
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wspieranie innowacji;
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Or. en

Poprawka 202
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wspieranie innowacji;

Or. en

Poprawka 203
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) pełne uwzględnienie stosownych 
przepisów UE w zakresie wpływu pola 
elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie 
podczas określania technicznych 
warunków użytkowania widma;

Or. en

Poprawka 204
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) pełne uwzględnienie stosownych 
przepisów UE w zakresie wpływu pola 
elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie 
podczas określania technicznych 
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warunków użytkowania widma;

Or. en

Poprawka 205
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do łączności elektronicznej stosuje się 
następujące zasady szczegółowe:
(a) stosowanie neutralności technologii i 
usług zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa), a w 
możliwych przypadkach w odniesieniu do 
przeniesienia lub najmu indywidualnych 
praw do korzystania z częstotliwości 
radiowych zgodnie z art. 9b dyrektywy 
2002/21/WE w zakresie wykorzystania 
widma do celów sieci i usług łączności 
elektronicznej, aby promować 
efektywność wykorzystania widma, w 
szczególności poprzez wspieranie 
elastyczności, i aby wspierać innowacje;
(b) propagowanie, zgodnie z art. 9 i 8a 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) oraz z decyzją 676/2002/WE 
(decyzja o spektrum radiowym), 
harmonizacji użytkowania częstotliwości 
radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na 
uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego 
i wydajnego ich wykorzystania
c) utrzymanie i rozwój efektywnej 
konkurencji poprzez uniemożliwienie, za 
pomocą środków ex ante lub ex post, 
nadmiernego gromadzenia częstotliwości 
radiowych przez pewne podmioty 
gospodarcze, co powoduje poważne szkody 
dla konkurencji;

Or. en
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Poprawka 206
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do łączności elektronicznej stosuje się 
następujące zasady szczegółowe:
(a) stosowanie neutralności technologii i 
usług zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa), a w 
możliwych przypadkach w odniesieniu do 
przeniesienia lub najmu indywidualnych 
praw do korzystania z częstotliwości 
radiowych zgodnie z art. 9b dyrektywy 
2002/21/WE w zakresie wykorzystania 
widma do celów sieci i usług łączności 
elektronicznej, aby promować 
efektywność wykorzystania widma, w 
szczególności poprzez wspieranie 
elastyczności, i aby wspierać innowacje;
(b) propagowanie, zgodnie z art. 9 i 8a 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) oraz z decyzją 676/2002/WE 
(decyzja o spektrum radiowym), 
harmonizacji użytkowania częstotliwości 
radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na 
uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego 
i wydajnego ich wykorzystania
c) utrzymanie i rozwój efektywnej 
konkurencji poprzez uniemożliwienie, za 
pomocą środków ex ante lub ex post, 
nadmiernego gromadzenia częstotliwości 
radiowych przez pewne podmioty 
gospodarcze, co powoduje poważne szkody 
dla konkurencji;

Or. en


