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Poprawka 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zapewnienie przydzielenia na cele usług 
łączności bezprzewodowej odpowiedniej i 
wystarczającej ilości widma z 
uwzględnieniem wszystkich rozwiązań 
technologicznych, do min. 1200 MHz do 
2015 r., z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień w programie dotyczącym 
polityki w zakresie widma radiowego, w 
celu zaspokojenia gwałtownie rosnącego 
zapotrzebowania na mobilną transmisje 
danych i umożliwić w ten sposób rozwój 
usług komercyjnych i publicznych;

Or. en

Poprawka 208
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości widma, aby wspierać cele 
strategiczne Unii w zakresie widma, a 
także aby zaspokoić gwałtownie rosnące 
zapotrzebowanie na mobilną transmisję 
danych i umożliwić jednocześnie rozwój 
innych użytkowników widma, jak 
podmioty radiofonii i telewizji;

Or. en
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Poprawka 209
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości widma, aby wspierać cele 
strategiczne Unii przy uwzględnieniu 
ważnych celów leżących w interesie 
publicznym, takich jak różnorodność 
kulturowa i pluralizm medialny, a także 
interesów różnych użytkowników widma 
radiowego;

Or. en

Poprawka 210
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości widma, aby wspierać cele 
strategiczne Unii przy uwzględnieniu 
celów leżących w interesie publicznym, 
takich jak różnorodność kulturowa i 
pluralizm medialny, a także interesów 
różnych użytkowników widma radiowego;

Or. en

Poprawka 211
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości widma, aby wspierać cele 
strategiczne Unii, biorąc jednocześnie pod 
uwagę cele istotne dla interesu ogólnego, 
takie jak różnorodność kulturowa, 
pluralizm mediów, jak również interesy 
poszczególnych użytkowników widma 
radiowego;

Or. fr

Poprawka 212
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości widma, aby wspierać cele 
strategiczne Unii oraz wzięcie pod uwagę 
celów istotnych dla interesu ogólnego, 
takich jak różnorodność kulturowa, 
pluralizm mediów, jak również interesów 
poszczególnych użytkowników widma 
radiowego;

Or. fr

Poprawka 213
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości widma, aby wspierać cele 
strategiczne Unii przy uwzględnieniu 
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ważnych celów leżących w interesie 
publicznym, takich jak różnorodność 
kulturowa i pluralizm medialny, a także 
interesów różnych użytkowników widma 
radiowego;

Or. en

Poprawka 214
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości widma, aby w szczególności 
wspierać cele strategiczne Unii, takie jak 
priorytetowe potraktowanie łączności 
szerokopasmowej oraz zagwarantowanie 
konkurencji, szczególnie w drodze 
terminowego wdrożenia dyrektywy 
2009/114/WE (zmienionej dyrektywy 
GSM)*;

_____________________

*Dz.U. L 274 z 20.10.2009, s. 25.

Or. en

Poprawka 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości widma, aby wspierać cele 
strategiczne Unii w zakresie spektrum, a 
także aby zaspokoić gwałtownie rosnące 
zapotrzebowanie na mobilną transmisję 
danych i umożliwić jednocześnie rozwój 
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innych użytkowników spektrum, jak 
podmioty radiofonii i telewizji;

Or. en

Poprawka 216
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości odpowiedniego widma, aby wspierać 
cele Unii przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ogólnej wartości 
społecznej, kulturalnej i gospodarczej 
widma;

Or. de

Poprawka 217
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) terminowe udostępnienie wystarczającej 
ilości odpowiedniego widma, aby wspierać 
cele polityki UE w zakresie widma 
radiowego przy jednoczesnym
uwzględnieniu możliwości rozwojowych 
radia;

Or. de
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Poprawka 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) niwelowanie przepaści cyfrowej i 
osiąganie celów agendy cyfrowej przy 
zapewnieniu wszystkim obywatelom Unii 
dostępu do usług szerokopasmowych o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s do 
roku 2020, uwzględniając audiowizualny 
charakter spodziewanego 
zapotrzebowania oraz przy umożliwieniu 
Unii oferowania łącza szerokopasmowego 
o możliwie najwyższej przepustowości i 
pojemności;

Or. en

Poprawka 219
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) likwidacja przepaści cyfrowej oraz 
realizacja celów agendy cyfrowej, co 
zapewni wszystkim obywatelom Unii 
dostęp do łączy szerokopasmowych o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s do 
2020 r. i pozwoli Unii na osiągnięcie 
możliwie największej przepustowości i 
pojemności dla usług świadczonych przy 
wykorzystaniu łączy szerokopasmowych;

Or. ro
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Poprawka 220
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zagwarantowanie przyznania 
wystarczającej i właściwej ilości widma 
radiowego na usługi łączności 
bezprzewodowej, aby zaspokoić szybko 
rosnące zapotrzebowanie na mobilną 
transmisję danych i umożliwić w ten 
sposób rozwój usług handlowych i 
publicznych; 

Or. fr

Poprawka 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wspieranie efektywnego wykorzystania 
widma w celu zaspokojenia rosnącego 
popytu na korzystanie z częstotliwości przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ogólnej 
wartości społecznej, kulturowej, 
kształceniowej i gospodarczej widma 
radiowego;

Or. en

Poprawka 222
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a a) (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 223
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zapewnienie możliwości zarówno 
sektorowi handlowemu, jak i usługom 
publicznym poprzez zwiększenie 
pojemności łączy szerokopasmowych;

Or. ro

Poprawka 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zwiększenie elastyczności 
wykorzystania widma w celu promowania 
innowacji i inwestycji poprzez 
konsekwentne zastosowanie zasady
neutralności technologii i usług w sposób 
spójny w całej Unii, aby zagwarantować 
równe szanse dla rozwiązań 
technologicznych, które mogą zostać 
przyjęte oraz za pomocą odpowiedniej 
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przewidywalności regulacyjnej, otwarcie 
zharmonizowanego widma dla nowych,
zaawansowanych usług oraz możliwość 
odsprzedaży praw do widma, co umożliwi 
rozwój struktur ogólnoeuropejskich;

Or. en

Poprawka 225
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 226
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) maksymalizacja skutecznego 
wykorzystania widma poprzez zwiększenie, 
w stosownych przypadkach, elastyczności 
wykorzystania widma w celu promowania 
innowacji i inwestycji poprzez 
zastosowanie zasady neutralności 
technologii i usług oraz za pomocą 
odpowiedniej przewidywalności 
regulacyjnej, otwarcie widma dla nowych 
usług oraz możliwość odsprzedaży praw do 
widma;

Or. en

Poprawka 228
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 229
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) maksymalizacja elastyczności 
wykorzystania widma w celu promowania 
innowacji i inwestycji poprzez 
konsekwentne zastosowanie zasady
neutralności technologii i usług oraz 
odpowiednią przewidywalność 
regulacyjną, otwarcie zharmonizowanego
widma dla nowych zaawansowanych usług 
oraz możliwość odsprzedaży praw do 
widma, co umożliwi rozwój struktur 
ogólnoeuropejskich;

Or. en

Poprawka 230
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) maksymalizacja elastyczności 
wykorzystania widma w celu promowania 
innowacji i inwestycji poprzez 
konsekwentne zastosowanie zasad 
neutralności technologii i usług oraz 
odpowiednią przewidywalność 
regulacyjną, otwarcie zharmonizowanego 
widma dla nowych zaawansowanych usług 
oraz możliwość odsprzedaży praw do 
widma; co pozwoli na oferowanie usług 
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ogólnoeuropejskich;

Or. en

Poprawka 231
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) maksymalizacja elastyczności 
wykorzystania widma w celu promowania 
innowacji i inwestycji poprzez 
konsekwentne zastosowanie zasad 
neutralności technologii i usług oraz 
odpowiednią przewidywalność 
regulacyjną, otwarcie zharmonizowanego 
widma dla nowych zaawansowanych usług 
oraz możliwość odsprzedaży praw do 
widma zgodnie z istniejącymi ramami 
regulacyjnymi;

Or. en

Poprawka 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) poprawienie wydajności 
wykorzystania widma poprzez 
uprzywilejowane traktowanie technologii 
wymagających niewielkich ilości widma 
oraz dodatkowo poprzez wykorzystywanie 
technologii niewymagających widma, 
takich jak np. hotspoty,Wi-Fi itp.;

Or. de
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Poprawka 233
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) wzmocnienie efektywnego 
wykorzystania widma poprzez kontrolę 
korzyści płynących z zezwoleń ogólnych i 
zwiększanie wykorzystania takich 
rodzajów zezwoleń, jak również 
stworzenie niekoncesjonowanego widma 
do celów innowacji; powinno się 
przewidzieć takie wykorzystania 
szczególnie w niewykorzystywanych 
obecnie częstotliwościach za pomocą 
technologii kognitywnych, pod 
warunkiem przeprowadzenia właściwej 
oceny wpływu;

Or. en

Poprawka 234
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera c a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zachęcanie do pasywnego 
współdzielenia infrastruktury tam, gdzie 
byłoby to proporcjonalne i nie stanowiło 
dyskryminacji zgodnie z art. 12 dyrektywy 
2002/21/WE;

Or. en
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Poprawka 235
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) utrzymanie i rozwój efektywnej 
konkurencji, szczególnie w zakresie usług 
łączności elektronicznej, poprzez 
uniemożliwienie ex ante lub 
rozwiązywanie ex post kwestii 
gromadzenia częstotliwości radiowych 
przez pewne podmioty gospodarcze, która 
może spowodować zakłócenia konkurencji 
(np. w procesie wdrażania dyrektywy 
2009/114/WE (zmienionej dyrektywy 
GSM));

Or. en

Poprawka 236
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 237
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 238
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 239
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera e) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zmniejszenie rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego poprzez wzmożenie, w 
stosownych przypadkach, koordynacji i 
harmonizacji warunków technicznych 
korzystania z widma i jego dostępności, z 
uwzględnieniem rozwoju usług 
ponadnarodowych oraz poprzez 
promowanie efektu skali na szczeblu 
unijnym;

e) zmniejszenie rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego w celu stworzenia równych 
szans w całej Europie poprzez wzmożenie, 
w stosownych przypadkach, koordynacji i 
harmonizacji warunków technicznych 
korzystania z widma i jego dostępności, z 
uwzględnieniem rozwoju usług 
ponadnarodowych oraz poprzez 
promowanie efektu skali na szczeblu 
unijnym;

Or. en

Poprawka 240
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera f) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) unikanie szkodliwych zakłóceń lub 
zaburzeń pomiędzy innymi urządzeniami 
radiowymi lub nieradiowymi poprzez 
ułatwianie opracowywania norm 
uwzględniających elastyczne i efektywne 
wykorzystania widma, takie jak
zwiększanie odporności odbiorników na 
zakłócenia oraz ustalenie odpowiednich 
poziomów mocy dla wysyłającego sprzętu 
radiowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem kumulatywnego wpływu 
rosnącej ilości i rosnącego zagęszczenia 
urządzeń i zastosowań radiowych;

Or. en
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Poprawka 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera g) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) pełne uwzględnienie wyników badań w 
zakresie potencjalnego wpływu pola 
elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie 
certyfikowanych przez organizacje 
międzynarodowe podczas określania 
technicznych warunków przydziału 
widma..

g) pełne uwzględnienie wyników badań w 
zakresie potencjalnego wpływu pola 
elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie 
certyfikowanych przez organizacje 
międzynarodowe podczas określania 
technicznych warunków przydziału widma
oraz stosowanie ich z zachowaniem 
zasady neutralności technologii i usług.

Or. en

Poprawka 242
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera g) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) pełne uwzględnienie wyników badań w 
zakresie potencjalnego wpływu pola 
elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie 
certyfikowanych przez organizacje 
międzynarodowe podczas określania 
technicznych warunków przydziału 
widma..

g) pełne uwzględnienie wyników badań w 
zakresie potencjalnego wpływu pola 
elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie 
certyfikowanych przez organizacje 
międzynarodowe podczas określania 
technicznych warunków przydziału widma
oraz stosowanie ich z zachowaniem 
zasady neutralności technologii i usług.

Or. en

Poprawka 243
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera g a) (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zapewnienie konsumentom 
dostępności nowego sprzętu i technologii, 
tak by zyskać poparcie konsumentów przy 
przechodzeniu na technologię cyfrową i 
dywidendę cyfrową;

Or. ro

Poprawka 244
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera g a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w definiowaniu tych obszarów widma, 
które powinny zostać udostępnione do 
niepodlegającego koncesji użytkowania 
lub zarezerwowane do zastosowań 
naukowych;

Or. en

Poprawka 245

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera g a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) wspieranie ponownego wykorzystania 
istniejących już internetowych protokołów 
i technologii do celów świadczenia usług 
cyfrowych w ramach spektrum;

Or. en
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Poprawka 246

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera g b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) obniżenie emisji dwutlenku węgla w 
UE poprzez poprawę technicznej 
skuteczności sieci i aplikacji do 
komunikacji bezprzewodowej;

Or. en

Poprawka 247
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera g b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) obniżenie emisji dwutlenku węgla w 
UE poprzez poprawę technicznej 
skuteczności sieci i aplikacji do 
komunikacji bezprzewodowej;

Or. en

Poprawka 248
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie przyjmą środki dotyczące 
wydawania zezwoleń i przydziału widma 

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

właściwe dla rozwoju usług 
szerokopasmowych, zgodnie z dyrektywą 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa o zezwoleniach).

Or. en

Poprawka 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie przyjmą środki dotyczące 
wydawania zezwoleń i przydziału widma 
właściwe dla rozwoju usług 
szerokopasmowych, zgodnie z dyrektywą 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa o zezwoleniach)12, takie jak 
umożliwienie odpowiednim operatorom, 
tam gdzie jest to możliwe i na podstawie
konsultacji zgodnych z przepisami art. 11, 
bezpośredniego lub pośredniego dostępu 
do sąsiadujących ze sobą bloków 
częstotliwości wynoszących co najmniej 
10 MHz.

1. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie przyjmą podobne środki 
dotyczące wydawania zezwoleń i 
przydziału widma, które są właściwe dla 
rozwoju usług szerokopasmowych, 
zgodnie z dyrektywą 2002/20/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i 
usług łączności elektronicznej (dyrektywa 
o zezwoleniach)12, takie jak umożliwienie 
odpowiednim operatorom naziemnym, tam 
gdzie jest to możliwe i na podstawie 
konsultacji zgodnych z przepisami art. 11, 
bezpośredniego lub pośredniego dostępu 
do sąsiadujących ze sobą bloków 
częstotliwości wynoszących co najmniej 
10 MHz, co pozwoli na osiągnięcie 
możliwie największej pojemności i 
przepustowości łączy szerokopasmowych 
oraz umożliwi skuteczną konkurencję.

Or. en
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Poprawka 250
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie przyjmą środki dotyczące 
wydawania zezwoleń i przydziału widma 
właściwe dla rozwoju usług 
szerokopasmowych, zgodnie z dyrektywą 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa o zezwoleniach)12, takie jak 
umożliwienie odpowiednim operatorom, 
tam gdzie jest to możliwe i na podstawie 
konsultacji zgodnych z przepisami art. 11, 
bezpośredniego lub pośredniego dostępu 
do sąsiadujących ze sobą bloków 
częstotliwości wynoszących co najmniej 
10 MHz.

1. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie przyjmą środki dotyczące 
wydawania zezwoleń i przydziału widma 
właściwe dla rozwoju usług 
szerokopasmowych, zgodnie z dyrektywą 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa o zezwoleniach)12, takie jak 
umożliwienie, tam gdzie jest to możliwe i 
na podstawie konsultacji zgodnych z 
przepisami art. 11, bezpośredniego lub 
pośredniego dostępu do sąsiadujących ze 
sobą bloków częstotliwości wynoszących 
co najmniej 10 MHz..

Or. ro

Poprawka 251
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją wspierają wspólne wykorzystanie 
widma oraz współdzielenie widma.

2. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją wspierają wspólne wykorzystanie 
widma oraz niepodlegające koncesji 
współdzielenie widma przykładowo w 
obecnie niewykorzystywanych 
częstotliwościach po przeprowadzeniu 
oceny wpływu.

Or. en
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Poprawka 252
Leonidas Donskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją wspierają wspólne wykorzystanie 
widma oraz współdzielenie widma.

2. W stosownych przypadkach państwa
członkowskie we współpracy z Komisją 
wspierają wspólne wykorzystanie widma 
oraz współdzielenie widma poprzez 
umożliwianie rozwoju nowych 
technologii, np. radia kognitywnego.

Or. en

Poprawka 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją wspierają wspólne wykorzystanie 
widma oraz współdzielenie widma.

2. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją wspierają wspólne wykorzystanie 
widma oraz współdzielenie widma poprzez 
stosowanie nowych technologii, np. radia 
kognitywnego.

Or. en

Poprawka 254

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją wspierają wspólne wykorzystanie 
widma oraz współdzielenie widma.

2. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją wspierają wspólne wykorzystanie 
widma oraz niepodlegające koncesji 
współdzielenie widma.

Or. en

Poprawka 255

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie i Komisja 
współdziałają w celu opracowania i 
zharmonizowania norm dotyczących 
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych, jak również 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
oraz sieci, opierając się w koniecznych 
wypadkach na upoważnieniach 
normalizacyjnych udzielonych przez 
Komisję odpowiednim organom 
normalizacyjnym. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na standard sprzętu, 
jaki ma być wykorzystany przez osoby 
niepełnosprawne, tak aby nie pozbawiać 
je prawa do korzystania ze sprzętu 
nieznormalizowanego, jeżeli takie są ich
preferencje.

Or. en
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Poprawka 256
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie nasilą badania 
naukowe i rozwój w dziedzinie nowych 
technologii, takich jak technologie 
kognitywne, ponieważ ich rozwój może w 
przyszłości przynieść korzyści pod 
względem skuteczności wykorzystania 
widma.

Or. en

Poprawka 257
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
warunki i procedury wyboru wspierają 
inwestycje i efektywne wykorzystanie 
widma oraz współistnienie nowych i 
istniejących usług i sprzętu z korzyścią dla 
użytkowników końcowych i konsumentów 
poprzez wprowadzenie takich środków jak 
dialog pomiędzy zainteresowanymi 
stronami oraz mechanizmy kompensacji.

Or. en

Poprawka 258
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
warunki i procedury wyboru wspierają 
inwestycje i efektywne wykorzystanie 
widma. Ponadto państwa członkowskie 
wspierają trwałe efektywne wykorzystanie 
widma zarówno na potrzeby sieci, jak i 
zastosowań użytkowych.

Or. en

Poprawka 259
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
warunki i procedury wyboru wspierają 
inwestycje i efektywne wykorzystanie 
widma. Ponadto państwa członkowskie 
wprowadzają zachęty w celu efektywnego 
wykorzystanie widma zarówno na 
potrzeby sieci, jak i zastosowań 
użytkowych.

Or. en

Poprawka 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
warunki i procedury wyboru wspierają 
inwestycje i efektywne wykorzystanie 
widma, ponadto wprowadza się zachęty w 
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celu skuteczniejszego wykorzystania 
widma przez bezprzewodowy sprzęt 
komputerowy i oprogramowanie.

Or. en

Poprawka 261
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
warunki i procedury wyboru wspierają 
inwestycje i efektywne wykorzystanie 
widma oraz współistnienie obecnych i 
nowych usług i narzędzi.

Or. en

Poprawka 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
warunki i procedury wyboru wspierają 
konkurencję, równe szanse w całej 
Europie, inwestycje i efektywne 
wykorzystanie widma.

Or. en
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Poprawka 263
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 264
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wspierają 
trwałe efektywne wykorzystanie widma 
zarówno na potrzeby sieci, jak i 
zastosowań użytkowych oraz urządzeń.

Or. en

Poprawka 265
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu uniknięcia rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego ze względu na rozbieżny 
wybór warunków i procedur dla 
zharmonizowanych pasm widma 
przydzielonych dla usług łączności 
elektronicznej i wprowadzonych do obrotu 
we wszystkich państwach członkowskich 

5. W celu uniknięcia rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego ze względu na rozbieżny 
wybór warunków i procedur dla 
zharmonizowanych pasm widma 
przydzielonych dla usług łączności 
elektronicznej i wprowadzonych do obrotu 
we wszystkich państwach członkowskich 
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na mocy art. 9b dyrektywy 2002/21/WE, 
Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje wytyczne 
dotyczące warunków i procedur udzielania 
zezwoleń dla takich pasm, w szczególności 
w zakresie współdzielenia infrastruktury i 
warunków zasięgu.

na mocy art. 9b dyrektywy 2002/21/WE, 
Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje wytyczne 
dotyczące warunków i procedur udzielania 
zezwoleń dla takich pasm w celu 
zagwarantowania równych szans w całej 
Europie.

Or. en

Poprawka 266
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu uniknięcia rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego ze względu na rozbieżny 
wybór warunków i procedur dla 
zharmonizowanych pasm widma 
przydzielonych dla usług łączności 
elektronicznej i wprowadzonych do obrotu 
we wszystkich państwach członkowskich 
na mocy art. 9b dyrektywy 2002/21/WE, 
Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje wytyczne 
dotyczące warunków i procedur udzielania 
zezwoleń dla takich pasm, w szczególności 
w zakresie współdzielenia infrastruktury i 
warunków zasięgu.

5. W celu uniknięcia rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego ze względu na rozbieżny 
wybór warunków i procedur dla 
zharmonizowanych pasm widma 
przydzielonych dla usług łączności 
elektronicznej i wprowadzonych do obrotu 
we wszystkich państwach członkowskich 
na mocy art. 9b dyrektywy 2002/21/WE, 
Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi i zgodnie z zasadą 
pomocniczości opracowuje wytyczne 
dotyczące warunków i procedur udzielania 
zezwoleń dla takich pasm, w szczególności 
w zakresie współdzielenia infrastruktury i 
warunków zasięgu.

Or. ro

Poprawka 267
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W związku ze zmianą dyrektywy GSM 
oprócz rychłego udostępnienia pasma 
900 MHz podejmuje się dodatkowo środki 
określone w ust. 1; środki te muszą zostać 
zrealizowane w sposób 
niedyskryminacyjny i nie mogą prowadzić 
do zakłóceń konkurencji z korzyścią dla 
operatorów cieszących się dominującą 
pozycją.

Or. de

Poprawka 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Aby ograniczyć nadmierny wpływ pola 
magnetycznego oraz podwyższyć 
skuteczność sieci transmisyjnych, państwa 
członkowskie wspierają intensywniejszą 
współpracę pomiędzy posiadaczami praw 
do widma, z myślą o zapewneniu 
wspólnego wykorzystywania 
infrastruktury przesyłowej, przy położeniu 
szczególnego nacisku na obszary gęsto 
zaludnione.

Or. en

Poprawka 269
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Środki przewidziane w ust. 1 są 
wprowadzane w uzupełnieniu 
terminowego i sprzyjającego konkurencji 
udostępnienia pasma 900 MHz zgodnie z 
dyrektywą 2009/114/WE (zmienioną 
dyrektywą GSM), mają one charakter 
niedyskryminacyjny i nie powodują 
zakłóceń konkurencji przynoszących 
korzyści dominującym operatorom.

Or. en

Poprawka 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Środki przewidziane w ust. 1 są 
wprowadzane w uzupełnieniu 
terminowego i sprzyjającego konkurencji 
udostępnienia pasma 900 MHz zgodnie z 
dyrektywą 2009/114/WE (zmienioną 
dyrektywą GSM), mają one charakter 
niedyskryminacyjny i nie powodują 
zakłóceń konkurencji.

Or. en

Poprawka 271

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie oraz Komisja 
zaproponują działania w celu 
zredukowania tarć prawnych oraz 
odpowiedzialności cywilnej w kwestii 
korzystania z bezprzewodowych sieci 
rozproszonych oraz widma radiowego w 
celu świadczenia usług internetowych.

Or. en

Poprawka 272
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wspierają 
efektywną konkurencję oraz unikają 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym usług łączności 
elektronicznej zgodnie z art. 9 ust. 7 
dyrektywy 2002/21/WE oraz art. 5 ust. 6 
dyrektywy 2002/20/WE.

Or. en

Poprawka 273
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie utrzymują i 
wspierają efektywną konkurencję oraz 
unikają zakłóceń konkurencji zarówno na 
rynku wewnętrznym, jak i na 
poszczególnych rynkach krajowych.
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Or. ro

Poprawka 274
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Aby w pełni wykonać obowiązki, o 
których mowa w ust. 1, a w szczególności, 
aby zapewnić niezakłócanie konkurencji 
przez jakiekolwiek przypadki gromadzenia 
praw do korzystania z częstotliwości 
radiowych, ich przekazania lub zmiany, 
planując przydział widma, państwa 
członkowskie uważnie badają, czy 
planowany przydział widma – przy 
uwzględnieniu dotychczas przydzielonych 
częstotliwości konkurującym operatorom 
telefonii komórkowej działającym na ich 
terytorium – może ograniczyć lub zakłócić 
konkurencję na odnośnych rynkach 
łączności ruchomej. Jeżeli planowany 
przydział widma – biorąc pod uwagę 
dotychczasowe przydziały częstotliwości –
może doprowadzić do zmniejszenia lub 
zakłócenia konkurencji, państwa 
członkowskie rozwiązują kwestię takich 
ograniczeń lub zakłóceń, przyjmując co 
najmniej jeden z następujących środków, 
które pozostają bez uszczerbku dla 
stosowania przepisów dotyczących 
konkurencji:

Or. en

Poprawka 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

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

2. Aby w pełni wykonać obowiązki, o 
których mowa w ust. 1, a w szczególności, 
aby zapewnić niezakłócanie konkurencji 
przez jakiekolwiek przypadki 
przydzielenia, gromadzenia praw do 
korzystania z częstotliwości radiowych, ich 
przekazania lub zmiany, planując 
przydział widma, państwa członkowskie 
przeprowadzają szczegółowe badanie 
rynku w celu sprawdzenia, czy planowany 
przydział widma może ograniczyć lub 
zakłócić konkurencję na odnośnych 
rynkach łączności ruchomej, biorąc pod
uwagę prawa do widma posiadane 
aktualnie przez odnośne podmioty 
działające na rynku. Jeżeli planowany 
przydział widma może doprowadzić do 
zmniejszenia lub zakłócenia konkurencji, 
państwa członkowskie przyjmują 
najodpowiedniejsze środki mające na celu 
skuteczne wspieranie konkurencji, a 
przynajmniej jeden z następujących 
środków, które pozostają bez uszczerbku 
dla stosowania przepisów dotyczących 
konkurencji:

Or. en

Poprawka 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
ilość spektrum, dla której są przyznawane 
prawa do użytkowania jakiemukolwiek 
podmiotowi gospodarczemu lub mogą 
obwarować takie prawa do użytkowania 
warunkami, takimi jak postanowienia 
dotyczące dostępu hurtowego, w 

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

np. pasm częstotliwości mniejszych niż 1 
GHz przydzielanych dla usług łączności 
elektronicznej;

Or. en

Poprawka 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 278
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
ilość spektrum, dla której są przyznawane 
prawa do użytkowania jakiemukolwiek 
podmiotowi gospodarczemu lub mogą 
obwarować takie prawa do użytkowania 

a) Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
ilość spektrum, dla której są przyznawane 
prawa do użytkowania jakiemukolwiek 
podmiotowi lub mogą obwarować takie 
prawa do użytkowania warunkami, takimi 



AM\860614PL.doc 37/108 PE460.855v01-00

PL

warunkami, takimi jak postanowienia 
dotyczące dostępu hurtowego, w 
przypadku pewnych pasm lub grup pasm o 
podobnej charakterystyce, np. pasm 
częstotliwości mniejszych niż 1 GHz 
przydzielanych dla usług łączności 
elektronicznej;

jak postanowienia dotyczące dostępu 
hurtowego, w przypadku pewnych pasm 
lub grup pasm o podobnej charakterystyce, 
np. pasm częstotliwości mniejszych niż 1 
GHz przydzielanych dla usług łączności 
elektronicznej;

Or. en

Poprawka 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Państwa członkowskie mogą 
zarezerwować pewną część widma w 
jednym lub większej liczbie pasm dla 
nowych podmiotów gospodarczych, 
którym wcześniej nie przyznano żadnej 
ilości widma lub dużo mniejszą ilość 
widma w celu zagwarantowania równych 
szans pomiędzy podmiotami już 
działającymi na rynku telefonii ruchomej 
a nowymi podmiotami poprzez 
zapewnienie dostępu do pasm widma o 
niższej częstotliwości na równych 
warunkach;

Or. en

Poprawka 280
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Państwa członkowskie mogą podjąć 
działania w celu doprowadzenia do 
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bardziej równomiernego podziału widma 
między podmiotami gospodarczymi, 
rezerwując dla nowych podmiotów widmo 
ograniczające się do jednego pasma 
częstotliwości lub grupy pasm o 
podobnych cechach lub rezerwując widmo 
do niepodlegającego koncesji 
wykorzystywania w tych pasmach 
częstotliwości;

Or. en

Poprawka 281
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Państwa członkowskie mogą odmówić 
przyznania nowych praw do użytkowania 
lub umożliwić nowe użytkowanie widma w 
pewnych pasmach, bądź obwarować 
przyznanie nowych praw do użytkowania 
lub wydanie nowych zezwoleń na 
użytkowanie warunkami, kiedy takie 
działanie prowadziłoby do gromadzenia 
częstotliwości widma przez pewne 
podmioty gospodarcze, co 
prawdopodobnie spowodowałoby znaczne 
szkody dla konkurencji;

b) Państwa członkowskie mogą odmówić 
przyznania nowych praw do użytkowania 
lub umożliwić nowe użytkowanie widma w 
pewnych pasmach, bądź obwarować 
przyznanie nowych praw do użytkowania 
lub wydanie nowych zezwoleń na 
użytkowanie warunkami, kiedy takie 
działanie prowadziłoby do gromadzenia 
częstotliwości widma przez pewne 
podmioty gospodarcze, w przypadku gdy 
takie gromadzenie mogłoby przynieść
znaczne szkody dla konkurencji;

Or. ro

Poprawka 282
Silvana Koch-Mehrin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

obowiązujące obecnie prawa zgodnie z art. 
14 dyrektywy 2002/20/WE, gdy jest to 
niezbędne dla rozwiązania ex post 
problemu nadmiernego nagromadzenia 
częstotliwości widma przez pewne 
podmioty gospodarcze, które może 
przyczynić się do zakłócenia konkurencji 
np. wdrażając dyrektywę 2009/114/WE 
(zmienionej dyrektywy GSM)).

Or. en

Poprawka 283
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Stosując środki, o których mowa w 
ust. 2, państwa członkowskie dokonują 
tego zgodnie z procedurami nakładania 
lub zmiany tych warunków określonymi w 
dyrektywie 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 284
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
procedury udzielania zezwoleń nie będą 
powodować opóźnień i będą promować 
efektywną konkurencję. W tym celu, a 
także aby uniknąć przedłużających się 
dyskusji utrudniających wprowadzenie 
częstotliwości, co przynosi szkody 
klientom, państwa członkowskie powinny 
uwzględnić możliwość ustalenia terminów 
negocjacji z właścicielami na temat 
pasywnego rozmieszczenia infrastruktury. 
Po tym czasie powinno się uznać, że nie 
zawarto żadnego porozumienia i 
umożliwić rozpoczęcie nowych negocjacji.

Or. en

Poprawka 285
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
procedury udzielania zezwoleń nie będą 
powodować opóźnień i będą promować 
efektywną konkurencję oraz korzyści dla 
użytkowników końcowych dzięki 
współistnieniu nowych i istniejących już 
usług i narzędzi poprzez wprowadzenie 
takich środków jak dialog pomiędzy 
zainteresowanymi stronami oraz 
mechanizmy kompensacji.

Or. en

Poprawka 286
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Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
procedury udzielania zezwoleń nie będą 
powodować opóźnień, nie będą 
dyskryminujące i będą promować 
efektywną konkurencję dzięki 
zapobieganiu ewentualnym skutkom 
zakłócającym konkurencję i 
zmniejszającym korzyści osiągane przez 
obywateli Unii i konsumentów.

Or. en

Poprawka 287
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
procedury udzielania zezwoleń nie będą 
powodować opóźnień i będą promować 
efektywną konkurencję dzięki 
zapobieganiu ewentualnym skutkom 
zakłócającym konkurencję i 
zmniejszającym korzyści osiągane przez 
obywateli Unii i konsumentów.

Or. en

Poprawka 288
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
procedury udzielania zezwoleń nie będą 
powodować opóźnień i będą promować 
efektywną konkurencję dzięki 
zapobieganiu ewentualnym skutkom 
zakłócającym konkurencję i 
zmniejszającym korzyści osiągane przez 
obywateli Unii i konsumentów.

Or. en

Poprawka 289
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
procedury udzielania zezwoleń w 
dziedzinie usług łączności elektronicznej 
nie będą powodować zbytnich opóźnień i 
będą promować efektywną konkurencję z 
korzyścią dla obywateli UE i 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 290
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
procedury udzielania zezwoleń nie będą 
powodować opóźnień, zapewniają ich 
przewidywalność i będą sprzyjać 
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inwestycjom oraz promować efektywną 
konkurencję.

Or. ro

Poprawka 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 292
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku, gdy państwa 
członkowskie zechciałyby przyjąć jeden ze 
środków, o których mowa w ust. 2, 
dokonują tego w drodze wprowadzenia 
warunków wynikających ze stosowania 
art. 6 dyrektywy w sprawie zezwoleń, 
zgodnie z procedurami nakładania lub 
zmiany tych warunków określonymi w 
dyrektywie 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.
______________________
*Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s.37.

Or. en

Poprawka 294
Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku, gdy państwa 
członkowskie zechciałyby przyjąć jeden ze 
środków, o których mowa w ust. 2, 
dokonują tego w drodze wprowadzenia 
warunków wynikających ze stosowania 
art. 6 dyrektywy w sprawie zezwoleń, 
zgodnie z procedurami nakładania lub 
zmiany tych warunków określonymi w 
dyrektywie 2009/140/WE zmieniającej
dyrektywy 2002/21/WE w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej, 2002/19/WE w 
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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 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku, gdy państwa 
członkowskie zechciałyby przyjąć jeden ze 
środków, o których mowa w ust. 2, 
dokonują tego w drodze wprowadzenia 
warunków wynikających ze stosowania 
art. 6 dyrektywy w sprawie zezwoleń, 
zgodnie z procedurami nakładania lub 
zmiany tych warunków określonymi w 
dyrektywie 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 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku, gdy państwa 
członkowskie zechciałyby przyjąć jeden ze 
środków, o których mowa w ust. 2, 
dokonują tego w drodze wprowadzenia 
warunków wynikających ze stosowania 
art. 6 dyrektywy w sprawie zezwoleń, 
zgodnie z procedurami nakładania lub 
zmiany tych warunków określonymi w 
dyrektywie 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 297
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając zasad neutralności usług i 
technologii, państwa członkowskie we 
współpracy z Komisją podejmują wszelkie 
niezbędne kroki zapewniające 
przydzielenie w ramach Unii 
odpowiedniego spektrum pod względem 
zakresu i zdolności w celu zapewnienia 
efektywnego wkładu aplikacji 
bezprzewodowych w realizację celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom dostępu do internetu 
szerokopasmowego o przepustowości co 
najmniej 30 Mb/s do 2020 r.

1. Nie naruszając zasad neutralności usług i 
technologii, państwa członkowskie we 
współpracy z Komisją podejmują wszelkie 
niezbędne kroki zapewniające 
przydzielenie w ramach Unii 
odpowiedniego spektrum pod względem 
zakresu i zdolności (w tym sieci do 
przesyłu wstecznego) w celu zapewnienia 
efektywnego wkładu aplikacji 
bezprzewodowych w realizację celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom dostępu do internetu 
szerokopasmowego o przepustowości co 
najmniej 30 Mb/s do 2020 r.
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Or. en

Poprawka 298
Leonidas Donskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając zasad neutralności usług 
i technologii, państwa członkowskie we 
współpracy z Komisją podejmują wszelkie 
niezbędne kroki zapewniające 
przydzielenie w ramach Unii 
odpowiedniego spektrum pod względem 
zakresu i zdolności w celu zapewnienia 
efektywnego wkładu aplikacji 
bezprzewodowych w realizację celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom dostępu do internetu 
szerokopasmowego o przepustowości co 
najmniej 30 Mb/s do 2020 r.

1. Nie naruszając zasady neutralności usług 
i technologii, państwa członkowskie we 
współpracy z Komisją podejmują wszelkie 
niezbędne kroki zapewniające 
udostępnienie w ramach Unii 
odpowiedniego zharmonizowanego 
spektrum pod względem zakresu i 
zdolności, umożliwiając Unii osiągnięcie 
największej przepustowości 
szerokopasmowej na świecie, w celu 
zapewnienia efektywnego wkładu aplikacji 
bezprzewodowych i europejskiego 
przywództwa w dziedzinie nowych usług w 
stymulację wzrostu gospodarczego oraz 
realizację celu polegającego na 
zapewnieniu wszystkim obywatelom 
dostępu do internetu szerokopasmowego o 
przepustowości nie mniejszej niż 30 Mb/s 
do 2020 r.

Or. en

Poprawka 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając zasad neutralności usług i 
technologii, państwa członkowskie we 
współpracy z Komisją podejmują wszelkie 
niezbędne kroki zapewniające 
przydzielenie w ramach Unii 

1. Nie naruszając zasad neutralności usług i 
technologii, państwa członkowskie we 
współpracy z Komisją podejmują wszelkie 
niezbędne kroki zapewniające 
przydzielenie w ramach Unii 
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odpowiedniego spektrum pod względem 
zakresu i zdolności w celu zapewnienia 
efektywnego wkładu aplikacji 
bezprzewodowych w realizację celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom dostępu do internetu 
szerokopasmowego o przepustowości co 
najmniej 30 Mb/s do 2020 r.

odpowiedniego spektrum pod względem 
zakresu i zdolności w celu zapewnienia 
efektywnego wkładu aplikacji 
bezprzewodowych w realizację celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom dostępu do internetu 
szerokopasmowego mogącego osiągnąć 
przepustowość co najmniej 30 Mb/s do 
2020 r.

Or. en

Poprawka 300
Leonidas Donskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 stycznia 2012 r. państwa 
członkowskie udzielą zezwoleń na
użytkowanie całego widma wyznaczonego
decyzjami Komisji 2008/477/WE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/WE (3,4-3,8 GHz) oraz 
2009/766/WE (900/1800 MHz) na 
warunkach, które zapewniają 
konsumentom łatwy dostęp do 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych.

2. Do dnia 1 stycznia 2012 r. państwa 
członkowskie udostępnią pasma 
wyznaczone decyzjami Komisji 
2008/477/WE (2,5-2,69 GHz), 
2008/411/WE (3,4-3,8 GHz) oraz 
2009/766/WE (900/1800 MHz) w celu 
wspierania większej dostępności 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych dla obywateli i 
konsumentów z UE, bez uszczerbku dla 
aktualnych i wprowadzanych w 
przyszłości usług, przy zapewnieniu 
równego dostępu do tego widma na 
warunkach określonych we 
wspomnianych decyzjach Komisji.

Or. en

Poprawka 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 stycznia 2012 r. państwa 
członkowskie udzielą zezwoleń na 
użytkowanie całego widma wyznaczonego 
decyzjami Komisji 2008/477/WE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/WE (3,4-3,8 GHz) oraz 
2009/766/WE (900/1800 MHz) na 
warunkach, które zapewniają 
konsumentom łatwy dostęp do 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych.

2. Do dnia 1 stycznia 2012 r. państwa 
członkowskie udzielą zezwoleń na 
użytkowanie całego widma wyznaczonego 
decyzjami Komisji 2008/477/WE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/WE (3,4-3,8 GHz) oraz 
2009/766/WE (900/1800 MHz) na 
warunkach, które zapewniają 
konsumentom łatwy dostęp do 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych, bez uszczerbku dla 
aktualnych i wprowadzanych w 
przyszłości usług, przy zapewnieniu 
równego dostępu do tego widma na 
warunkach określonych w decyzji Komisji 
nr 2008/411/WE.

Or. en

Poprawka 302
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 stycznia 2012 r. państwa 
członkowskie udzielą zezwoleń na 
użytkowanie całego widma wyznaczonego 
decyzjami Komisji 2008/477/WE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/WE (3,4-3,8 GHz) oraz 
2009/766/WE (900/1800 MHz) na 
warunkach, które zapewniają 
konsumentom łatwy dostęp do 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych.

2. Do dnia 1 stycznia 2012 r. państwa 
członkowskie udzielą zezwoleń na 
użytkowanie całego widma wyznaczonego 
decyzjami Komisji 2008/477/WE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/WE (3,4-3,8 GHz) oraz 
2009/766/WE (900/1800 MHz) na 
warunkach, które zapewniają 
konsumentom łatwy dostęp do 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych. W celu zapewnienia 
harmonizacji wykorzystanie pasma 3,4-3,8 
GHz powinno opierać się na wynikach 
prac prowadzonych przez organy 
normalizacyjne.

Or. en
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Poprawka 303

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 stycznia 2012 r. państwa 
członkowskie udzielą zezwoleń na 
użytkowanie całego widma wyznaczonego 
decyzjami Komisji 2008/477/WE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/WE (3,4-3,8 GHz) oraz 
2009/766/WE (900/1800 MHz) na 
warunkach, które zapewniają 
konsumentom łatwy dostęp do 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych.

2. Do dnia 1 stycznia 2012 r. państwa 
członkowskie udzielą zezwoleń na 
użytkowanie całego widma wyznaczonego 
decyzjami Komisji 2008/477/WE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/WE (3,4-3,8 GHz) oraz 
2009/766/WE (900/1800 MHz) na 
warunkach, które zapewniają 
konsumentom niekoncesjonowany i 
pozbawiony dyskryminacji dostęp do 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych.

Or. en

Poprawka 304
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wspierają stałą 
aktualizację sieci przez dostawców usług 
łączności elektronicznej za pomocą 
najnowszej i najskuteczniejszej 
technologii w celu stworzenia własnych 
dywidend.

Or. en
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Poprawka 305
Leonidas Donskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
wyjątkowe okoliczności krajowe lub 
lokalne, w tym trudności w 
transgranicznej koordynacji częstotliwości
uniemożliwiają udostępnienie pasma, 
Komisja powinna zezwolić na szczególne 
odstępstwa do końca 2015 r. w odpowiedzi 
na wniosek zainteresowanego państwa 
członkowskiego. W przypadku, gdy 
trudności w transgranicznej koordynacji 
częstotliwości z jednym lub większą liczbą 
państw trzecich uniemożliwiają w dalszym 
ciągu dostępność pasma, Komisja może 
wyrazić zgodę na wyjątkowe roczne 
odstępstwa do chwili usunięcia takich 
przeszkód. Zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2002/21/WE Komisja we współpracy z 
państwami członkowskimi kontroluje 
wykorzystanie widma o częstotliwości 
mniejszej niż 1 GHz i ocenia, czy można 
uwolnić dodatkowe pasma widma i 
udostępnić je w celu zaspokojenia 
rosnącego popytu na usługi 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej.

Or. en
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Poprawka 306
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do dnia 1 stycznia 267 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 2010/267/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
szczególne okoliczności krajowe lub 
lokalne bądź transgraniczne trudności w 
koordynacji częstotliwości z jednym lub 
większą liczbą państw trzecich 
uniemożliwiają udostępnienie pasma, 
wdrożenie decyzji Komisji nr 
2010/267/WE może zostać przełożone do 
czasu usunięcia takich przeszkód. 
Zainteresowane państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o zamiarze 
skorzystania z późniejszego terminu 
wdrożenia dyrektywy określonego w 
niniejszym ustępie nie później niż sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy. Zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2002/21/WE Komisja we współpracy z 
państwami członkowskimi kontroluje 
wykorzystanie widma o częstotliwości 
mniejszej niż 1 GHz i ocenia, czy można 
uwolnić dodatkowe pasma widma i 
udostępnić je nowym aplikacjom.

Or. en

Poprawka 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
wyjątkowe okoliczności krajowe lub 
lokalne uniemożliwiają udostępnienie 
pasma, Komisja powinna zezwolić na 
szczególne odstępstwa do końca 2015 r. w 
odpowiedzi na umotywowany wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego. W przypadku, gdy 
trudności w transgranicznej koordynacji 
częstotliwości z jednym lub większą liczbą 
państw trzecich uniemożliwiają w dalszym 
ciągu dostępność pasma, Komisja może 
wyrazić zgodę na wyjątkowe roczne 
odstępstwa do chwili usunięcia takich 
przeszkód. Zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2002/21/WE Komisja we współpracy z 
państwami członkowskimi kontroluje całe 
widmo radiowe i ocenia, czy można 
uwolnić dodatkowe pasma widma i 
udostępnić je nowym aplikacjom.
Obejmuje to przykładowo wykorzystanie 
technologii opierających się na WiFi i 
DVB jako platformy uzupełniającej dla 
usług dla urządzeń przenośnych.

Or. en

Poprawka 308
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
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MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
wyjątkowe okoliczności krajowe lub 
lokalne uniemożliwiają udostępnienie 
pasma, Komisja może zezwolić na 
szczególne odstępstwa do 2015 r. 

MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
wyjątkowe okoliczności krajowe lub 
lokalne uniemożliwiają udostępnienie 
pasma, Komisja powinna zezwolić na 
szczególne odstępstwa do końca 2015 r. w 
odpowiedzi na umotywowany wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego. W przypadku, gdy 
trudności w transgranicznej koordynacji 
częstotliwości z jednym lub większą liczbą 
państw trzecich uniemożliwiają w dalszym 
ciągu dostępność pasma, Komisja może 
wyrazić zgodę na wyjątkowe roczne 
odstępstwa do chwili usunięcia takich 
przeszkód.

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi kontroluje wykorzystanie 
widma o częstotliwości mniejszej niż 1 
GHz i ocenia, czy można uwolnić 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi ocenia, czy można uwolnić 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom zgodnie z wykazem, o 
którym mowa w art. 8.

Or. en

Poprawka 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
wyjątkowe okoliczności krajowe lub 
lokalne uniemożliwiają udostępnienie 

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

pasma, Komisja powinna zezwolić na 
szczególne odstępstwa do końca 2015 r. w 
odpowiedzi na umotywowany wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego. W przypadku, gdy 
trudności w transgranicznej koordynacji 
częstotliwości z jednym lub większą liczbą 
państw trzecich uniemożliwiają w dalszym 
ciągu dostępność pasma, Komisja może 
wyrazić zgodę na wyjątkowe roczne 
odstępstwa do chwili usunięcia takich 
przeszkód. Zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2002/21/WE Komisja we współpracy z 
państwami członkowskimi kontroluje 
wykorzystanie widma o częstotliwości 
mniejszej niż 1 GHz i ocenia, czy można 
uwolnić dodatkowe pasma widma i 
udostępnić je nowym aplikacjom.

Or. en

Poprawka 310
Peter Skinner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do dnia 17 czerwca 2015 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
proces przejścia z technologii analogowej 
na cyfrową jest już w fazie 
zaawansowanej lub się zakończył i w 
których migracja odpowiednich usług 
może zostać przeprowadzona w terminie,
Komisja zaleca udostępnienie pasma do
dnia 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE Komisja we 
współpracy z państwami członkowskimi 
kontroluje wykorzystanie pasma UHF (tj. 
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nowym aplikacjom. widma o częstotliwości od 300 MHz do 3 
GHz) i ocenia, czy można uwolnić 
dodatkowe pasma widma i udostępnić je 
nowym aplikacjom.

Or. en

Poprawka 311
Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla przydziałów widma 
przeznaczonych dla usług łączności 
elektronicznej zgodnie ze 
zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. 
Jedynie w wyjątkowych przypadkach, w 
których należycie uzasadnione przyczyny 
historyczne uniemożliwiają udostępnienie 
pasma, Komisja może zezwolić na 
szczególne odstępstwa do 2015 r.

Or. en

Poprawka 312
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 



AM\860614PL.doc 57/108 PE460.855v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do dnia 17 czerwca 2015 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
proces przejścia na technologię cyfrową 
jest już na zaawansowanym etapie lub 
został zakończony i w których migracja 
usług wykorzystujących wspomniane 
pasmo może zostać dokonana we 
właściwym czasie, Komisja zaleca 
udostępnienie tego pasma z dniem 1 
stycznia 2013 r. Zgodnie z art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE Komisja we 
współpracy z państwami członkowskimi 
kontroluje wykorzystanie widma o 
częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz i 
ocenia, czy można uwolnić dodatkowe 
pasma widma i udostępnić je nowym 
aplikacjom.

Or. fr

Poprawka 313
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
wyjątkowe okoliczności krajowe lub 
lokalne uniemożliwiają udostępnienie 
pasma, Komisja może zezwolić na 

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

szczególne odstępstwa do 2015 r. Zgodnie 
z art. 9 dyrektywy 2002/21/WE Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi kontroluje wykorzystanie 
pasma UHF (tj. widma o częstotliwości od 
300 MHz do 3 GHz) i ocenia, czy można 
uwolnić dodatkowe pasma widma i 
udostępnić je nowym aplikacjom.

Or. en

Poprawka 314
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. 
Jedynie w przypadkach należycie 
uzasadnionych przyczynami technicznymi,
Komisja może zezwolić na szczególne 
odstępstwa do 2015 r. Zgodnie z art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE Komisja we 
współpracy z państwami członkowskimi 
kontroluje wykorzystanie widma o 
częstotliwości mniejszej niż 1 GHz i 
ocenia, czy można uwolnić dodatkowe 
pasma widma i udostępnić je w celu 
zaspokojenia rosnącego popytu na usługi 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej oraz nowe aplikacje.

Or. en



AM\860614PL.doc 59/108 PE460.855v01-00

PL

Poprawka 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 316
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 

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

wyjątkowe okoliczności krajowe lub 
lokalne uniemożliwiają udostępnienie 
pasma, Komisja może zezwolić na 
szczególne odstępstwa do 2015 r. Zgodnie 
z art. 9 dyrektywy 2002/21/WE Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi kontroluje wykorzystanie 
widma o częstotliwości mniejszej niż 1 
GHz i w oparciu o doświadczenie rynkowe 
z nowymi usługami dostarczanymi w 
paśmie 800 MHz ocenia, czy można 
uwolnić dodatkowe pasma widma i 
udostępnić je nowym aplikacjom.

Or. en

Poprawka 317

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie udostępniają pasmo 800 
MHz dla usług łączności elektronicznej 
zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 
technicznymi określonymi na mocy 
przepisów decyzji nr 676/2002/WE. W 
państwach członkowskich, w których 
wyjątkowe okoliczności krajowe lub 
lokalne uniemożliwiają udostępnienie 
pasma, Komisja może zezwolić na 
szczególne odstępstwa do 2015 r. Zgodnie 
z art. 9 dyrektywy 2002/21/WE Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi kontroluje wykorzystanie 
widma o częstotliwości mniejszej niż 1 
GHz, między 300 MHz a 6GHz, i ocenia, 
czy można uwolnić dodatkowe pasma 
widma i udostępnić je nowym aplikacjom.

Or. en
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Poprawka 318
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zachęca się Komisję, by we 
współpracy z państwami członkowskimi 
podejmowała działania na odpowiednich 
poziomach w celu doprowadzenia do 
dalszej harmonizacji i efektywniejszego 
wykorzystania w całej Unii pasma 1,5 
GHz (1452–1492 MHz), pasma, które już 
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jest wspólnie wykorzystywane do usług 
satelitarnych i naziemnych, oraz 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) dla usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. Komisja stale 
monitoruje zapotrzebowanie w zakresie 
pojemności łącza dla usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i w uzasadnionych 
przypadkach, we współpracy z państwami 
członkowskimi, ocenia konieczność 
podjęcia działań w celu harmonizacji 
dodatkowych pasm widma, np. pasma 700 
MHz (694-790 MHz), w poparciu dla 
rosnącego popytu na usługi mobilnej 
łączności szerokopasmowej, w głównej 
mierze ze względu na treści 
audiowizualne. Ową dalszą harmonizację 
wprowadza się bez uszczerbku dla 
rozwiązań technologicznych, które mogą 
być przyjmowane w całej Unii, a 
harmonizacja ta zapewnia równe szanse 
dla różnych rozwiązań technologicznych i 
wspiera powstawanie w Unii 
ogólnoeuropejskich operatorów.

Or. en

Poprawka 320
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zachęca się Komisję, by we 
współpracy z państwami członkowskimi 
podejmowała działania na odpowiednich 
poziomach w celu doprowadzenia do 
harmonizacji i wykorzystania pasma 1,5 
GHz (1452–1492 MHz) oraz 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) dla usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. Komisja stale 
monitoruje zapotrzebowanie w zakresie 
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pojemności łącza dla usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i w uzasadnionych 
przypadkach, we współpracy z państwami 
członkowskimi, ocenia konieczność 
podjęcia działań w celu harmonizacji 
dodatkowych pasm widma, np. pasma 700 
MHz (694-790 MHz). W stosownych 
przypadkach państwa członkowskie 
zapewniają, że koszty migracji lub 
realokacji użytkowania widma są 
odpowiednio kompensowane zgodnie z 
przepisami prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 321
Leonidas Donskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zachęca się Komisję, by we 
współpracy z państwami członkowskimi 
podejmowała działania na odpowiednich 
poziomach w celu doprowadzenia do 
harmonizacji i wykorzystania pasma 1,5 
MHz (1452–1492 MHz) oraz 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) dla usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. Komisja stale 
monitoruje zapotrzebowanie w zakresie 
pojemności łącza dla usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i w uzasadnionych 
przypadkach, we współpracy z państwami 
członkowskimi, ocenia konieczność 
podjęcia działań w celu harmonizacji 
dodatkowych pasm widma, np. pasma 700 
MHz (694-790 MHz).
W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie zapewniają, że koszty 
migracji lub realokacji użytkowania 
widma są odpowiednio kompensowane 
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zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 322
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wzywa się Komisję, by we współpracy 
z państwami członkowskimi, oceniła 
potrzebę i wykonalność harmonizacji i 
wykorzystania dodatkowych pasm widma 
dla usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej w związku z wykazem, o 
którym mowa w art. 8, oraz w zależności 
od wykorzystywania widma w innych 
celach. Komisja stale monitoruje 
zapotrzebowanie w zakresie pojemności 
łącza dla usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i w uzasadnionych 
przypadkach, we współpracy z państwami 
członkowskimi, ocenia konieczność 
podjęcia działań w celu harmonizacji 
dodatkowych pasm widma.
W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie zapewniają, że koszty 
migracji lub realokacji użytkowania 
widma są odpowiednio kompensowane 
zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 323
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zachęca się Komisję, by we 
współpracy z państwami członkowskimi 
podejmowała działania na odpowiednich 
poziomach w celu doprowadzenia do 
harmonizacji i efektywnego 
wykorzystywania pasma 900 MHz (1452–
1492 MHz) oraz 2,3 GHz (2300–2400 
MHz) dla usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. Komisja stale 
monitoruje zapotrzebowanie w zakresie 
pojemności łącza dla usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. Państwa członkowskie 
zapewniają, że koszty migracji lub 
realokacji użytkowania widma są 
odpowiednio kompensowane zgodnie z 
przepisami prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi podejmuje odpowiednie 
działania celem dokonania harmonizacji 
dotyczącej wszelkich dalszych pasm 
widma, na które jest zapotrzebowanie ze 
względu na rosnący popyt ze strony 
konsumentów na łączność 
szerokopasmową oraz na inne nowe
usługi komunikacji bezprzewodowej z 
wykorzystaniem pasm 1.5GHz i 2.3GHz, w 
tym ewentualną harmonizację pasma 
700MHz, odnośnie do którego najpóźniej 
do 1 stycznia 2014 r. Komisja przedstawi 
wnioski dotyczące potencjalnego dalszego 
działania.
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Or. en

Poprawka 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zachęca się Komisję, by we 
współpracy z państwami członkowskimi 
podejmowała działania na odpowiednich 
poziomach w celu doprowadzenia do 
harmonizacji i efektywnego 
wykorzystywania pasma 900 MHz (1452–
1492 MHz) oraz 2,3 GHz (2300–2400 
MHz) dla usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. Komisja stale 
monitoruje zapotrzebowanie w zakresie 
pojemności łącza dla usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. Państwa członkowskie 
zapewniają, że koszty migracji lub 
realokacji użytkowania widma są 
odpowiednio kompensowane zgodnie z 
przepisami prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 326
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zachęca się Komisję, by we 
współpracy z państwami członkowskimi 
podejmowała działania na odpowiednich 
poziomach w celu doprowadzenia do 
harmonizacji i wykorzystania pasma 1,5 
MHz (1452–1492 MHz) oraz 2,3 GHz
(2300–2400 MHz) dla usług 
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bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. Komisja stale 
monitoruje zapotrzebowanie w zakresie 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i dodatkowo podejmuje 
działania zmierzające do promowania 
drugiej dywidendy cyfrowej (698-790 
MHz) oraz rozważa konwergencję usług w 
dłuższej perspektywie dla zakresu 
częstotliwości 470-698 MHz.

Or. en

Poprawka 327
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi ocenia, czy można uwolnić 
i udostępnić dodatkowe pasmo widma, jak 
pasmo o częstotliwości 700 MHz. Ocena ta 
uwzględnia: ewolucję technologii widma 
radiowego; ewentualne przyszłe formy 
wykorzystania transmisji radiowych i 
telewizyjnych oraz brak innych pasm 
widma odpowiednich dla zakresu 
transmisji bezprzewodowej.

Or. en

Poprawka 328
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją zapewniają propagowanie dostępu 

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

do treści i usług szerokopasmowych 
wykorzystujących zakres 790-862 MHz 
(800 MHz) w obszarach słabo 
zaludnionych, w szczególności za pomocą 
obowiązków dotyczących zasięgu; w tym 
zakresie sprawdzają sposoby, a w razie 
konieczności podejmują odpowiednie 
środki, w celu zagwarantowania, że 
uwolnienie pasma 800 MHz nie będzie 
miało niekorzystnego wpływu na 
użytkowników realizujących programy i 
imprezy specjalne (PMSE) oraz innych 
istniejących użytkowników pasma 800 
MHz. Państwa członkowskie sprawdzają 
sposóby, a w razie konieczności 
podejmują odpowiednie środki, w celu 
zagwarantowania, że realokacja pasma 
800 MHZ nie wpłynie niekorzystnie na 
zdolność użytkowników końcowych do 
obsługiwania urządzeń nieradiowych i 
sprzętu, który spełnia obowiązujące 
normy, a który wykorzystuje to samo 
pasmo widma.

Or. en

Poprawka 329
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją zapewniają propagowanie dostępu 
do usług szerokopasmowych 
wykorzystujących zakres 790-862 MHz 
(800 MHz) w obszarach słabo 
zaludnionych, w szczególności za pomocą 
obowiązków dotyczących zasięgu;
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użytkowników realizujących programy i 
imprezy specjalne (PMSE).

Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją sprawdzają sposoby, a w 
odpowiednim przypadku przyjmują środki 
techniczne i regulacyjne w celu 
zagwarantowania, że dla użytkowników 
realizujących programy i imprezy 
specjalne (PMSE) będzie dostępne 
wystarczające pasmo widma. Komisja 
powinna zachęcać państwa członkowskie 
do zagwarantowania w odpowiednim 
czasie dostępności wystarczających 
funduszy na pokrycie bezpośrednich 
kosztów migracji oraz bezpośrednich 
kosztów związanych z ochroną PMSE i 
usług nadawczych.

Or. en

Poprawka 330
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją zapewniają propagowanie dostępu 
do treści i usług szerokopasmowych 
wykorzystujących zakres 790-862 MHz 
(800 MHz) w obszarach słabo 
zaludnionych, w szczególności za pomocą 
obowiązków dotyczących zasięgu; w tym 
zakresie sprawdzają sposoby, a w razie 
konieczności podejmują odpowiednie 
środki, w celu zagwarantowania, że 
uwolnienie pasma 800 MHz nie będzie 
miało niekorzystnego wpływu na 
użytkowników realizujących programy i 
imprezy specjalne (PMSE) i że odnośnie 
do naziemnych kanałów cyfrowych 
aktualnie wykorzystujących to pasmo, 
które musi zostać realokowane poniżej 
790 MHZz, koszty poniesione przez 
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nadawców i użytkowników, wynikające z 
nadawania równoległego lub 
dostosowania emisji lub odbiorników do 
nowych kanałów, są odpowiednio 
kompensowane.

Or. en

Poprawka 331
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 332
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisją zapewniają propagowanie dostępu 
do treści i usług szerokopasmowych 
wykorzystujących zakres 790-862 MHz
(800 MHz) w obszarach słabo 
zaludnionych, w szczególności za pomocą 
obowiązków dotyczących zasięgu; w
związku z tym dbają o to, aby uwolnienie 
pasma 800 MHz nie miało niekorzystnego 
wpływu na użytkowników realizujących 
programy i imprezy specjalne (PMSE) ani 
na obecne i przyszłe transmisje radiowe, a 
także gwarantują odpowiednie środki 
wyrównawcze dla dotychczasowych 
użytkowników z tytułu powstałych lub 
możliwych kosztów migracji;

Or. de

Poprawka 333
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją zapewniają propagowanie dostępu 
do usług szerokopasmowych 
wykorzystujących zakres 790-862 MHz 
(800 MHz) w obszarach słabo 
zaludnionych, w szczególności za pomocą 
obowiązków dotyczących zasięgu;

Państwa członkowskie i Komisja
sprawdzają sposoby, a w odpowiednim 
przypadku przyjmują środki w celu 
zagwarantowania, że dla użytkowników 
realizujących programy i imprezy 
specjalne (PMSE) będzie dostępne 
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wystarczające pasmo widma.

Or. en

Poprawka 334
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 335
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją zapewniają propagowanie dostępu 
do treści i usług szerokopasmowych 
wykorzystujących zakres 790-862 MHz 

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

(800 MHz) w obszarach słabo 
zaludnionych, w szczególności za pomocą 
obowiązków dotyczących zasięgu; w tym 
zakresie sprawdzają sposoby i podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zagwarantowania, że uwolnienie pasma 
800 MHz nie będzie miało niekorzystnego 
wpływu na użytkowników realizujących 
programy i imprezy specjalne (PMSE) oraz 
że nie spowoduje przerwy w świadczeniu 
istniejących już usług nadawczych.

Or. fr

Poprawka 336
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro
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Poprawka 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 338
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

miało niekorzystnego wpływu na 
użytkowników realizujących programy i 
imprezy specjalne (PMSE) ani nie 
doprowadzi do zakłócenia aktualnie 
świadczonych usług nadawczych.

Or. en

Poprawka 339
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 340
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Państwa członkowskie wraz z Komisją 
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stosują środki techniczne i przepisy 
niezbędne do uniknięcia szkodliwych 
zakłóceń usług łączności elektronicznej w 
paśmie 800 MHz dla usług nadawczych i 
PSME nadających w paśmie o 
częstotliwości niższej niż 790 MHz.
Komisja ze swojej strony zachęca państwa 
członkowskie do zapewnienia w 
odpowiednim czasie środków finansowych 
wystarczających do pokrycia kosztów 
migracji oraz kosztów związanych ze 
środkami mającymi na celu ograniczenie 
zakłóceń w usługach nadawczych;

Or. fr

Poprawka 341
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi ocenia realną możliwość 
rozszerzenia przydziałów 
niekoncesjonowanego widma dla 
systemów dostępu bezprzewodowego, z 
uwzględnieniem lokalnych sieci 
radiowych, ustanowionych na mocy 
decyzji 2005/513/WE, na znacznie większą 
część pasma 5 GHz wyróżnioną za 
pośrednictwem wykazu, o którym mowa w 
art. 8, aby spełnić wymogi podyktowane 
nowymi normami w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 342
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi ocenia realną możliwość 
rozszerzenia przydziałów 
niekoncesjonowanego widma dla 
systemów dostępu bezprzewodowego, z 
uwzględnieniem lokalnych sieci 
radiowych, ustanowionych na mocy 
decyzji 2005/513/WE w związku z 
wykazem, o którym mowa w art. 8, oraz w 
zależności od wykorzystania widma w 
innych celach;

Or. en

Poprawka 343
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie we współpracy 
z Komisją wdrażają konieczne środki 
techniczne i regulacyjne w celu 
uniknięcia szkodliwych zakłóceń między 
usługami łączności elektronicznej w 
paśmie 800 MHz a usługami nadawczymi 
i usługami PMSE poniżej 790 MHz.

Or. en

Poprawka 344
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. We współpracy z Komisją państwa 
członkowskie wdrażają niezbędne środki 
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techniczne i regulacyjne gwarantujące 
uniknięcie zakłóceń w wyniku 
interferencji w przypadku nadawców oraz 
użytkowników realizujących programy i 
imprezy specjalne (PMSE).

Or. de

Poprawka 345
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja powinna zachęcać państwa 
członkowskie do zagwarantowania w 
odpowiednim czasie dostępności 
wystarczających funduszy na pokrycie 
kosztów migracji oraz kosztów związanych 
ze środkami ograniczającymi zakłócenia 
w zakresie usług nadawczych.

Or. en

Poprawka 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz i 
3,4–3,8 GHz oraz udostępnienia 
pozostałej, dodatkowej części widma dla 
usług mobilnych, bez uszczerbku dla 
wprowadzanych obecnie i w przyszłości 
innych usług o równym dostępie do tego 
widma na warunkach określonych w 
decyzjach Komisji.

Or. en

Poprawka 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisję wzywa się do przyjęcia, jako 
priorytetu, odpowiednich środków na mocy 
art. 9b ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE, aby 
uzyskać pewność, że państwa 
członkowskie umożliwią odsprzedaż w 
Unii praw do użytkowania widma w 
zharmonizowanych pasmach 790–862 
MHz (pasmo 800 MHz), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–
1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 
MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz i 
3,4–3,8 GHz oraz wszelkich innych 
pasmach, które mogą zostać udostępnione 
i zharmonizowane z myślą o usługach 
mobilnej łączności szerokopasmowej i 
innych nowych usługach łączności 
bezprzewodowej.

Or. en

Poprawka 348
Leonidas Donskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 349
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. W celu zagwarantowania wszystkim 
obywatelom dostępu do zaawansowanych 
usług cyfrowych, w tym łączności 
szerokopasmowej, zwłaszcza na wiejskich, 
odległych i słabo zaludnionych obszarach, 
państwa członkowskie wraz z Komisją 
zapewniają dostępność widma 
wystarczającego do celów zapewnienia 
usług satelitarnych umożliwiających
dostęp do internetu i przekaz treści 
audiowizualnych. Zważywszy na badania 
dotyczące kompatybilności, techniczną 
harmonizację dodatkowych pasm 
częstotliwości można uznać za zgodną z 
decyzją 676/2002/WE.

Or. en
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Poprawka 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. W celu zagwarantowania wszystkim 
obywatelom dostępu do zaawansowanych 
usług cyfrowych, w tym łączności 
szerokopasmowej, zwłaszcza na wiejskich, 
odległych i słabo zaludnionych obszarach, 
państwa członkowskie wraz z Komisją 
zapewniają dostępność widma
wystarczającego do celów zapewnienia 
usług satelitarnych umożliwiających
dostęp do internetu i przekaz treści 
audiowizualnych. Zważywszy na badania 
dotyczące kompatybilności, techniczną 
harmonizację dodatkowych pasm 
częstotliwości można uznać za zgodną z 
decyzją 676/2002/WE.

Or. en

Poprawka 351
Leonidas Donskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. W celu zagwarantowania wszystkim 
obywatelom dostępu do zaawansowanych 
usług cyfrowych, w tym łączności 
szerokopasmowej, zwłaszcza na odległych 
i słabo zaludnionych obszarach, państwa 
członkowskie wraz z Komisją mogą 
zbadać dostępność widma wystarczającego 
do celów zapewnienia szerokopasmowych 
usług satelitarnych umożliwiających
dostęp do internetu.
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internetu naziemnego.

Or. en

Poprawka 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. W celu zagwarantowania wszystkim 
obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu 
do zaawansowanych usług cyfrowych, w 
tym łączności szerokopasmowej, zwłaszcza 
na odległych i słabo zaludnionych 
obszarach, państwa członkowskie wraz z 
Komisją zapewniają dostępność widma 
wystarczającego do celów zapewnienia 
zharmonizowanych szerokopasmowych 
usług satelitarnych umożliwiających
dostęp do internetu po cenach 
porównywalnych z ofertą internetu 
naziemnego.

Or. en

Poprawka 353
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. W celu zagwarantowania wszystkim 
obywatelom dostępu do zaawansowanych 
usług cyfrowych, w tym łączności 
szerokopasmowej, zwłaszcza na odległych 
i słabo zaludnionych obszarach, państwa 
członkowskie wraz z Komisją zapewniają
dostępność widma wystarczającego do 
celów zapewnienia szerokopasmowych
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umożliwiającej dostęp do internetu po 
cenach porównywalnych z ofertą internetu 
naziemnego.

usług satelitarnych umożliwiających
dostęp do internetu po cenach 
porównywalnych z ofertą internetu 
naziemnego.

Or. en

Poprawka 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ofercie szerokopasmowej umożliwiającej 
dostęp do internetu.

Or. en

Poprawka 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 357
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie we współpracy 
z Komisją badają możliwość zwiększenia 
dostępności i wykorzystania pikokomórek 
i femtokomórek. 

Or. en
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Poprawka 358
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. We współpracy z państwami 
członkowskimi Komisja prowadzi badania 
i sprawdza możliwość opracowania 
systemów zezwoleń, które przyczyniłyby 
się do realizacji polityki redukcji emisji 
dwutlenku węgla dzięki oszczędności 
energii w ramach wykorzystania widma, 
jak również dzięki udostępnieniu widma 
dla technologii bezprzewodowych 
posiadających potencjał do oszczędności 
energii, z uwzględnieniem inteligentnych 
sieci energetycznych oraz inteligentnych 
systemów pomiarowych.

2. We współpracy z państwami 
członkowskimi Komisja prowadzi badania 
i sprawdza możliwość opracowania 
systemów zezwoleń, które przyczyniłyby 
się do realizacji polityki redukcji emisji 
dwutlenku węgla dzięki oszczędności 
energii w ramach wykorzystania widma, 
jak również dzięki udostępnieniu widma 
dla technologii bezprzewodowych 
posiadających potencjał do oszczędności 
energii i efektywności energetycznej, z 
uwzględnieniem inteligentnych sieci 
energetycznych oraz inteligentnych 
systemów pomiarowych.

Or. en

Poprawka 359
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. We współpracy z państwami 
członkowskimi Komisja rozszerza 
badania, o których mowa w ust. 2, w celu 
zwiększenia skuteczności innych sieci 
dystrybucyjnych takich jak sieci 
wodociągowe.

Or. en



PE460.855v01-00 86/108 AM\860614PL.doc

PL

Poprawka 360
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja bada popyt na widmo 
wykorzystywane na potrzeby ochrony 
bezpieczeństwa publicznego i pomocy w 
przypadku klęsk żywiołowych, możliwości 
udostępniania widma do zastosowań 
wojskowych oraz wykorzystania sieci 
komercyjnych do celów ochrony 
bezpieczeństwa publicznego i pomocy w 
przypadku klęsk żywiołowych, aby
zagwarantować udostępnienie 
wystarczającej pojemności w celu 
wspomagania rozwoju usług 
bezpieczeństwa i swobodnego obrotu 
powiązanymi z nimi urządzeniami, jak 
również rozwoju innowacyjnych rozwiązań 
interoperacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego i jego 
ochrony, ochrony ludności i pomocy w 
wypadku klęsk żywiołowych.

Or. en

Poprawka 361
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. We współpracy z Komisją państwa 
członkowskie – w ramach 
zharmonizowanych warunków – dbają o
udostępnienie wystarczających zasobów 
widma w celu wspomagania rozwoju usług 
bezpieczeństwa i swobodnego obrotu 
powiązanymi z nimi urządzeniami, jak 
również rozwoju innowacyjnych rozwiązań 
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bezpieczeństwa publicznego i jego 
ochrony, ochrony ludności i pomocy w 
wypadku klęsk żywiołowych.

interoperacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego i jego 
ochrony, ochrony ludności i pomocy w 
wypadku klęsk żywiołowych. Nie ma to 
wpływu na częstotliwości wykorzystywane 
przez radio.

Or. de

Poprawka 362
Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 363
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie potrzeby Komisja zapewnia w 
ramach zharmonizowanych warunków 

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

zharmonizowanych pasmach 
udostępnienie wystarczających zasobów 
widma w celu wspomagania rozwoju usług 
bezpieczeństwa i swobodnego obrotu 
powiązanymi z nimi urządzeniami, jak 
również rozwoju innowacyjnych rozwiązań 
interoperacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego i jego 
ochrony, ochrony ludności i pomocy w 
wypadku klęsk żywiołowych.

Or. en

Poprawka 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 365

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 367
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wraz z Komisją 
zapewniają dostępność widma do celów 
identyfikacji radiowej oraz innych 
technologii łączności bezprzewodowej w 
zakresie „internetu przedmiotów” oraz 
prowadzą prace nad standaryzacją 
podziału widma do celów łączności w 
zakresie internetu przedmiotów pomiędzy 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 368
Vladimir Urutchev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Środki dotyczące pasm częstotliwości 
radiowych stosowane przez państwa 
członkowskie wyłącznie i bezpośrednio w 
celach bezpieczeństwa publicznego i 
obrony.
W przypadku gdy konkretny środek 
wpływa na pasma częstotliwości 
radiowych stosowanych przez dane 
państwo członkowskie wyłącznie i 
bezpośrednio do celów bezpieczeństwa 
publicznego i obrony oraz w przypadku 
gdy uwolnienie tych pasm częstotliwości 
stanowiłoby nadmierne obciążenie, 
państwo członkowskie może nadal 
korzystać z tych pasm do celów 
bezpieczeństwa publicznego i obrony do 
czasu wyeliminowania systemów 
istniejących w tym paśmie w chwili 
powiadomienia o wprowadzeniu środka 
harmonizacyjnego. Odnośne państwo 
członkowskie należycie zawiadamia 
Komisję o swojej decyzji.
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Or. en

Poprawka 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie konieczne informacje na temat 
wykorzystania widma, opracowuje wykaz 
obecnego stanu wykorzystania widma.
Przekazane informacje są wystarczająco 
szczegółowe, aby umożliwić sporządzenie 
wykazu w celu oceny skuteczności 
wykorzystania widma oraz określenia
potencjalnego przyszłego zapotrzebowania 
na widmo w Unii, w szczególności w 
zakresie od 300 MHz do 3 GHz. W razie 
potrzeby państwa członkowskie przekazują 
informacje dotyczące poszczególnych 
koncesji z uwzględnieniem zarówno 
użytkowników komercyjnych, jak i 
użytkowników sektora publicznego, nie 
ujawniając newralgicznych informacji 
handlowych ani informacji poufnych.

Or. en

Poprawka 370
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 

1. Państwa członkowskie przedkładają 
Komisji wszystkie odpowiednie informacje 
na temat pasm widma, które mogłyby być 
przedmiotem przyszłej realokacji, na 
przykład z powodu nieskutecznego ich 
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widma oraz potencjalnych przyszłego 
zapotrzebowania na widmo w Unii, w 
szczególności w zakresie od 300 MHz do 3 
GHz.

wykorzystania lub niewykorzystania, lub z 
powodu rozwoju technologicznego. 
Powstały wykaz pomoże Komisji w 
określeniu pasm widma, które mogłyby 
zostać poddane harmonizacji w celu 
zapewnienia wsparcia na rzecz strategii 
politycznych Unii przedstawionych w 
niniejszej decyzji. Powinien on również 
sprzyjać innowacji i zwiększyć 
konkurencję na rynku wewnętrznym, z 
korzyścią zarówno użytkowników 
prywatnych, jak i publicznych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu możliwych 
pozytywnych i negatywnych skutków dla 
obecnych użytkowników tych pasm.

Or. en

Poprawka 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 
widma oraz określa przyszłe 
zapotrzebowanie na widmo w Unii. Na 
wstępnym etapie wykaz taki obejmie 
częstotliwości w zakresie od 300 MHz do 3 
GHz.

Or. en

Poprawka 372
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz całkowitego obecnego stanu 
wykorzystania widma radiowego oraz 
potencjalnego przyszłego zapotrzebowania 
na zharmonizowane widmo w Unii.

Or. en

Poprawka 373
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 
widma oraz potencjalnego przyszłego 
zapotrzebowania na widmo w Unii, w 
szczególności w zakresie od 300 MHz do 6 
GHz.

Or. en

Poprawka 375
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 
widma oraz potencjalnych przyszłego 
zapotrzebowania na widmo w Unii, w 
szczególności w zakresie od 300 MHz do 6
GHz.

Or. fr

Poprawka 376
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 
widma oraz potencjalnego przyszłego 
zapotrzebowania na widmo w Unii, w 
szczególności w zakresie od 300 MHz do 6 
GHz.

Or. en

Poprawka 377
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 
widma oraz potencjalnego przyszłego 
zapotrzebowania na widmo w Unii, w 
szczególności w zakresie od 300 MHz do 5
GHz.

Or. en

Poprawka 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 

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

widma oraz potencjalnego przyszłego 
zapotrzebowania na widmo w Unii, w 
szczególności w zakresie od 300 MHz do 5 
GHz.

Or. en

Poprawka 379
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 
widma oraz potencjalnego przyszłego 
zapotrzebowania na widmo w Unii, w 
szczególności w zakresie od 300 MHz do 5 
GHz.

Or. en

Poprawka 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 
widma oraz potencjalnego przyszłego 
zapotrzebowania na widmo w Unii, w 
szczególności w zakresie od 300 MHz do 5 
GHz.
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Or. en

Poprawka 381
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 383
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 384
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 
umożliwia ocenę efektywności technicznej 
obecnych zastosowań widma oraz 

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

określenie niewydolnych technologii i 
aplikacji, niewykorzystanego lub 
niewystarczająco wykorzystanego widma 
oraz możliwości współdzielenia widma, w 
oparciu o jasno określone i przejrzyste 
kryteria oraz metody oceny. W ocenie 
uwzględnia się przyszłe potrzeby w 
zakresie widma na podstawie 
zapotrzebowania ze strony konsumentów i 
przedsiębiorstw oraz możliwość ich 
spełnienia.

Or. en

Poprawka 385
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 386
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 387
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 388
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 390

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 391
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje przegląd różnych rodzajów 
wykorzystania widma przez użytkowników 
prywatnych i publicznych i pomaga w 
określeniu pasm widma, które można 
przydzielić lub ponownie przyznać w celu 
zwiększenia ich efektywnego 
wykorzystania, promowania innowacji i 
wzmocnienia konkurencji na rynku 

skreślony
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wewnętrznym, co dałoby korzyści zarówno 
użytkownikom prywatnym, jak i 
publicznym; przy jednoczesnym 
uwzględnieniu możliwych pozytywnych i 
negatywnych skutków dla obecnych 
użytkowników tych pasm.

Or. en

Poprawka 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje przegląd różnych rodzajów 
wykorzystania widma przez użytkowników 
prywatnych i publicznych i pomaga w 
określeniu pasm widma, które można 
przydzielić lub ponownie przyznać w celu 
zwiększenia ich efektywnego 
wykorzystania, promowania innowacji i 
wzmocnienia konkurencji na rynku 
wewnętrznym, co dałoby korzyści zarówno 
użytkownikom prywatnym, jak i 
publicznym; przy jednoczesnym 
uwzględnieniu możliwych pozytywnych i 
negatywnych skutków dla obecnych 
użytkowników tych pasm.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje przegląd różnych rodzajów 
wykorzystania widma przez użytkowników 
publicznych i pomaga w określeniu pasm 
widma, które można przydzielić lub 
ponownie przyznać w celu zwiększenia ich 
efektywnego wykorzystania, promowania 
innowacji i wzmocnienia konkurencji na 
rynku wewnętrznym, co dałoby korzyści 
zarówno użytkownikom prywatnym, jak i 
publicznym; przy jednoczesnym 
uwzględnieniu możliwych pozytywnych i 
negatywnych skutków dla obecnych 
użytkowników tych pasm, w tym skutków 
wykraczających poza granice Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 393
Lena Kolarska-Bobińska

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

3a. W miarę możliwości Komisja włącza 
do wykazu, o którym mowa w ust. 1, 
również informacje dotyczące 
wykorzystania widma przez kraje trzecie 
sąsiadujące z jednym z państw 
członkowskich, co mogłoby mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na 
wykorzystanie widma na terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 394

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja bada za pomocą aplikacji 
pilotażowych możliwości związane z 
technologiami sieci kratowej w celu 
zapewnienia skutecznego wykorzystania 
widma. 

Or. en

Poprawka 395
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja bada za pomocą aplikacji 
pilotażowych możliwości związane z 
technologiami bezprzewodowej sieci 
kratowej.
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Or. en

Poprawka 396
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 397
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1 



PE460.855v01-00 106/108 AM\860614PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 399
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na żądanie Unia udziela państwom 
członkowskim wsparcia politycznego i 

4. W celu rozwiązania kwestii 
koordynacji, które w przeciwnym razie 
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technicznego podczas ich negocjacji 
dwustronnych z sąsiednimi państwami 
niebędącymi członkami Unii, w tym z 
państwami kandydującymi i 
przystępującymi, w celu rozwiązania 
kwestii koordynacji uniemożliwiających 
państwom członkowskim realizację 
zobowiązań na mocy przepisów Unii 
dotyczących polityki w zakresie widma i 
zarządzania nim. Unia wspiera starania 
państw trzecich mające na celu wdrożenie 
zarządzania widmem zgodnego z 
systemem unijnym, tak aby chronić cele 
unijnej polityki w zakresie widma.

uniemożliwiałyby państwom 
członkowskim realizację podjętych na 
mocy przepisów Unii zobowiązań 
dotyczących polityki w zakresie widma i 
zarządzania nim, Unia udziela państwom 
członkowskim wsparcia politycznego i 
technicznego podczas ich negocjacji 
dwustronnych z sąsiednimi państwami 
niebędącymi członkami Unii, w tym z 
państwami kandydującymi i 
przystępującymi. Unia wspiera starania 
państw trzecich mające na celu wdrożenie 
zarządzania widmem zgodnego z 
systemem unijnym, tak aby chronić cele 
unijnej polityki w zakresie widma.

Or. en

Poprawka 401
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na żądanie Unia udziela państwom 
członkowskim wsparcia politycznego i 
technicznego podczas ich negocjacji 
dwustronnych z sąsiednimi państwami 
niebędącymi członkami Unii, w tym z 
państwami kandydującymi i 
przystępującymi, w celu rozwiązania 
kwestii koordynacji uniemożliwiających 
państwom członkowskim realizację 
zobowiązań na mocy przepisów Unii 
dotyczących polityki w zakresie widma i 
zarządzania nim. Unia wspiera starania 
państw trzecich mające na celu wdrożenie 
zarządzania widmem zgodnego z 
systemem unijnym, tak aby chronić cele 
unijnej polityki w zakresie widma.

4. Na żądanie Unia udziela państwom 
członkowskim wsparcia politycznego i 
technicznego podczas ich negocjacji 
dwustronnych z sąsiednimi państwami 
niebędącymi członkami Unii, w tym z 
państwami kandydującymi i 
przystępującymi, w celu usunięcia 
szkodliwych zakłóceń i przeszkód oraz 
rozwiązania kwestii koordynacji 
uniemożliwiających państwom 
członkowskim realizację zobowiązań na 
mocy przepisów Unii dotyczących polityki 
w zakresie widma i zarządzania nim. Unia 
wspiera starania państw trzecich mające na 
celu wdrożenie zarządzania widmem 
zgodnego z systemem unijnym, tak aby 
chronić cele unijnej polityki w zakresie 
widma..

Or. ro
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Poprawka 402
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na żądanie Unia udziela państwom 
członkowskim wsparcia politycznego i 
technicznego podczas ich negocjacji 
dwustronnych z sąsiednimi państwami 
niebędącymi członkami Unii, w tym z 
państwami kandydującymi i 
przystępującymi, w celu rozwiązania 
kwestii koordynacji uniemożliwiających 
państwom członkowskim realizację 
zobowiązań na mocy przepisów Unii 
dotyczących polityki w zakresie widma i 
zarządzania nim. Unia wspiera starania 
państw trzecich mające na celu wdrożenie 
zarządzania widmem zgodnego z 
systemem unijnym, tak aby chronić cele 
unijnej polityki w zakresie widma.

4. Na żądanie Unia udziela państwom 
członkowskim wsparcia politycznego i 
technicznego podczas ich negocjacji 
dwustronnych i wielostronnych z krajami 
trzecimi, a szczególności z sąsiednimi 
państwami niebędącymi członkami Unii, w 
tym z państwami kandydującymi i 
przystępującymi, w celu rozwiązania 
kwestii koordynacji uniemożliwiających 
państwom członkowskim realizację 
zobowiązań na mocy przepisów Unii 
dotyczących polityki w zakresie widma i 
zarządzania nim. Unia wspiera starania 
państw trzecich mające na celu wdrożenie 
zarządzania widmem zgodnego z 
systemem unijnym, tak aby chronić cele 
unijnej polityki w zakresie widma.

Or. en


