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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci 
łączności elektronicznej (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0147),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0082/2013),

uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 lipca 
2013 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-
0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Gospodarka cyfrowa dramatycznie 
zmienia oblicze jednolitego rynku. Dzięki 
swojej innowacyjności, tempu rozwoju i 
transgranicznemu zasięgowi zdolna jest 
przenieść integrację jednolitego rynku na 
nowy poziom. Wizją Unii jest gospodarka 

(1) Gospodarka cyfrowa dramatycznie 
zmienia oblicze jednolitego rynku. Dzięki 
swojej innowacyjności, tempu rozwoju i 
transgranicznemu zasięgowi zdolna jest 
przenieść integrację jednolitego rynku na 
nowy poziom. Wizją Unii jest gospodarka 

                                               
1 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0 /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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cyfrowa, która niesie trwałe korzyści 
natury gospodarczej i społecznej w oparciu 
o nowoczesne usługi online i szybkie łącza 
internetowe. Infrastruktura cyfrowa 
wysokiej jakości stanowi podstawę 
praktycznie wszystkich sektorów 
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki i 
ma strategiczne znaczenie pod względem 
spójności społecznej i terytorialnej. Z tego 
względu wszyscy obywatele i wszystkie 
przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość 
udziału w gospodarce cyfrowej.

cyfrowa, która niesie trwałe korzyści 
natury gospodarczej i społecznej w oparciu 
o nowoczesne usługi online i szybkie łącza 
internetowe. Infrastruktura cyfrowa 
wysokiej jakości stanowi podstawę 
praktycznie wszystkich sektorów 
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki i 
ma strategiczne znaczenie pod względem 
spójności społecznej i terytorialnej. Z tego
względu wszyscy obywatele, jak również 
sektor prywatny i publiczny, muszą mieć 
możliwość udziału w gospodarce cyfrowej.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi publiczne, takie jak usługi w zakresie opieki zdrowotnej, kultury i edukacji publicznej, 
oraz bezpieczeństwa publicznego, a także usługi socjalne, muszą również zostać usprawnione 
przy pomocy technologii cyfrowych we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Uznając znaczenie rozpowszechniania 
dostępu do szybkich łączy 
szerokopasmowych, państwa członkowskie 
przyjęły ambitne cele w zakresie łączy 
szerokopasmowych określone w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Europejska agenda 
cyfrowa – Cyfrowe stymulowanie 
europejskiego wzrostu gospodarczego”
(„agenda cyfrowa”): do 2013 r. 100 % 
obywateli ma mieć dostęp do łączy 
szerokopasmowych, a do 2020 r. wszystkie 
gospodarstwa domowe mają mieć dostęp 
do łączy o przepustowości większej niż 30 
Mb/s, przy czym co najmniej 50 % 
gospodarstw domowych ma mieć dostęp 
do łączy internetowych o przepustowości 

(2) Uznając znaczenie rozpowszechniania 
dostępu do szybkich łączy 
szerokopasmowych, państwa członkowskie 
przyjęły ambitne cele w zakresie łączy 
szerokopasmowych określone w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Europejska agenda 
cyfrowa – Cyfrowe stymulowanie 
europejskiego wzrostu gospodarczego”
(„agenda cyfrowa”). Mając jednak na 
uwadze gwałtowny rozwój technologii 
umożliwiających jeszcze szybsze 
połączenia internetowe, a także coraz 
większy popyt ze strony konsumentów na 
usługi elektroniczne, należy dążyć do 
bardziej ambitnych celów, jeżeli chodzi o 
szybkość połączeń internetowych.
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przekraczającej 100 Mb/s.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przeważająca część tych kosztów 
spowodowana jest przez nieefektywne 
rozwiązania stosowane w procesie 
udostępniania łączy szerokopasmowych 
związane z wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury pasywnej (np. przewodów,
kanałów kablowych, studzienek, szafek 
ulicznych, słupów, masztów, anten, 
słupów kratowych i innych pomocniczych 
elementów infrastruktury), wąskie gardła 
związane z koordynacją prac budowlanych, 
uciążliwe procedury administracyjne 
dotyczące udzielania zezwoleń oraz wąskie 
gardła dotyczące rozmieszczania sieci 
wewnątrz budynków.

(6) Przeważająca część tych kosztów 
spowodowana jest przez nieefektywne 
rozwiązania stosowane w procesie 
udostępniania łączy szerokopasmowych 
związane z wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury pasywnej, wąskie gardła 
związane z koordynacją prac budowlanych, 
uciążliwe procedury administracyjne 
dotyczące udzielania zezwoleń, poważne 
bariery finansowe oraz brak wykonalnych 
planów biznesowych, jeżeli chodzi o 
wprowadzanie dostępu szerokopasmowego 
na obszarach wiejskich.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

sama aktywnym elementem sieci, może 
być zasadniczo wykorzystywana do 
ulokowania kabli i urządzeń łączności 
elektronicznej oraz wszelkich innych 
elementów sieci łączności elektronicznej, 
niezależnie od jej faktycznego 
użytkowania lub własności. Bez 
uszczerbku dla realizacji interesu ogólnego 
związanego ze świadczeniem usługi 
głównej, należy wspierać synergie między 
operatorami sieci, tak aby przyczyniały się 
one do osiągnięcia celów agendy cyfrowej.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W przypadku powstania sporów 
dotyczących dostępu do informacji na 
temat infrastruktury fizycznej w związku z 
wdrażaniem szybkich sieci łączności 
elektronicznej pojedynczy punkt 
informacyjny powinien mieć możliwość 
rozwiązywania takich sporów poprzez 
wydanie wiążącej decyzji, bez uszczerbku 
dla możliwości skierowania przez każdą ze 
stron danej sprawy do sądu.

(20) W przypadku powstania sporów 
dotyczących dostępu do informacji na 
temat infrastruktury fizycznej w związku z 
wdrażaniem szybkich sieci łączności 
elektronicznej kompetentny pojedynczy 
punkt informacyjny powinien mieć 
możliwość rozwiązywania takich sporów 
poprzez wydanie wiążącej decyzji, bez 
uszczerbku dla możliwości skierowania 
przez każdą ze stron danej sprawy do sądu.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Należy wprowadzić unijne 
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oznaczenie „przystosowany do połączeń 
szerokopasmowych” dla budynków i 
mieszkań, aby pomóc kupującym i 
wynajmującym zidentyfikować budynki 
posiadające dostęp do szybkich sieci 
łączności elektronicznej. To unijne 
oznaczenie powinno mieć charakter 
dobrowolny i powinno promować 
zapewnianie możliwości dostępu do 
szybkich łączy w infrastrukturze 
wewnątrzbudynkowej.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W przypadku wyznaczenia przez 
państwo członkowskie organu do 
rozstrzygania sporów taki organ powinien 
zapewnić bezstronność i niezależność w 
stosunku do zainteresowanych stron.
Ponadto wyznaczone organy powinny 
dysponować odpowiednimi zasobami i 
uprawnieniami w zakresie nakładania kar 
w przypadku niezastosowania się do 
przyjętych decyzji.

(30) W przypadku wyznaczenia przez 
państwo członkowskie organu do 
rozstrzygania sporów taki organ powinien 
zapewnić bezstronność i niezależność w 
stosunku do zainteresowanych stron.
Ponadto wyznaczone organy powinny 
dysponować odpowiednimi
kompetencjami, zasobami i uprawnieniami 
w zakresie nakładania kar w przypadku 
niezastosowania się do przyjętych decyzji.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „operator sieci” oznacza dostawcę sieci 
łączności elektronicznej, a także 
przedsiębiorstwo zapewniające 

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

infrastrukturę fizyczną przeznaczoną do 
świadczenia usług w zakresie wytwarzania, 
przesyłu lub dystrybucji gazu, energii 
elektrycznej, w tym oświetlenia 
publicznego, ogrzewania, wody – w tym
systemów usuwania lub oczyszczania 
ścieków i nieczystości oraz systemów 
kanalizacyjnych, jednak z wyłączeniem 
wody pitnej przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi – oraz usług transportowych 
obejmujących linie kolejowe, drogi, porty i 
porty lotnicze;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) „infrastruktura fizyczna” oznacza 
elementy sieci fizycznej, które nie są 
aktywne, takie jak rury, maszty, kanały, 
studzienki rewizyjne, studzienki, szafki 
uliczne, budynki lub wejścia do budynków, 
anteny, słupy kratowe, słupy i inne 
pomocnicze elementy infrastruktury, z 
wyjątkiem elementów wykorzystywanych 
do rozprowadzania wody pitnej 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie jakiegokolwiek materiału do rur służących do transportu wody pitnej 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi stanowi potencjalnie zagrożenie dla zdrowia 
publicznego i zakłóca bezpieczeństwo i stabilność sieci, przez co dana infrastruktura staje się 
nieodpowiednia. Takie działanie może stać w sprzeczności z art. 10 dyrektywy w sprawie 
wody pitnej, który określa pewne wymogi minimalne dotyczące jakości materiałów 
wchodzących w kontakt z wodą.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3) „szybka sieć łączności elektronicznej” 
oznacza dowolną sieć łączności 
elektronicznej zdolną do dostarczania 
usług szybkiego lub ultraszybkiego
dostępu szerokopasmowego;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na indywidualny pisemny wniosek 
przedsiębiorstwa upoważnionego do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
operator sieci ma obowiązek uznania 
każdego rozsądnego wniosku o dostęp do 
swojej infrastruktury fizycznej, na 
sprawiedliwych warunkach i zasadach, w 
tym cenowych, z uwzględnieniem zasady 
wzajemności, na potrzeby wdrożenia 
elementów szybkich sieci łączności 
elektronicznej. Uczestniczące organy 
powinny zharmonizować swoje zasady 
określania warunków i przeprowadzić 
konsultacje z operatorami sieci lub ich 
zrzeszeniami do dnia [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into 
force of this Regulation + 12 months].

Or. en
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Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) lokalizację, przebieg i współrzędne 
geograficzne;

a) lokalizację, przebieg i współrzędne 
geograficzne;

b) wielkość, rodzaj i aktualny sposób 
użytkowania infrastruktury;

b) wielkość, rodzaj i aktualny sposób 
użytkowania infrastruktury;

c) nazwę właściciela lub posiadacza praw 
do użytkowania infrastruktury fizycznej 
oraz jego dane kontaktowe.

c) nazwę właściciela lub posiadacza praw 
do użytkowania infrastruktury fizycznej 
oraz jego dane kontaktowe.

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

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

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

informacji dotyczących określonego 
obszaru udzielany jest niezwłocznie w 
formie elektronicznej na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, z zachowaniem zasady 
poufności. Pojedynczy punkt 
informacyjny informuje zainteresowanego 
operatora sieci o wymianie informacji.

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

mowa w ust. 1, otrzymane przez organ 
sektora publicznego, są udostępniane – z 
zachowaniem zasady poufności –
pojedynczemu punktowi informacyjnemu 
w terminie jednego miesiąca od ich 
otrzymania. Pojedynczy punkt 
informacyjny informuje zainteresowanego 
operatora sieci o wymianie informacji.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) lokalizację i rodzaj prac; a) lokalizację i rodzaj prac;
b) elementy sieci, których dotyczą prace; b) elementy sieci, których dotyczą prace;

c) przewidywaną datę rozpoczęcia prac i 
czas ich trwania;

c) przewidywaną datę rozpoczęcia prac i 
czas ich trwania;

d) punkt kontaktowy. d) punkt kontaktowy.
We wniosku przedsiębiorstwo uprawnione 
do dostarczania sieci łączności 
elektronicznej określa odpowiedni obszar 
związany z wdrażaniem elementów 
szybkich sieci łączności elektronicznej. 
Operatorzy sieci udzielają informacji 

Aby chronić tajemnicę handlową, 
informacje dotyczące planowanych prac 
budowlanych nie są umieszczane w tej 
samej bazie danych co informacje 
dotyczące infrastruktury ogólnej. We 
wniosku przedsiębiorstwo uprawnione do 
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będących przedmiotem wniosku w 
terminie dwóch tygodni od daty pisemnego 
wniosku na proporcjonalnych, 
niedyskryminujących i przejrzystych 
warunkach, bez uszczerbku dla ograniczeń 
przewidzianych w ust. 1.

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

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o planowanych inwestycjach w połączeniu z informacjami dotyczącymi istniejącej 
infrastruktury w ramach tej samej bazy danych mogłyby dać operatorom do pewnego stopnia 
wgląd w strategię działania konkurentów. Są to informacje wysoce sensytywne z punktu 
widzenia konkurencji i należy przechowywać je osobno.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Sześć miesięcy to zbyt długi okres na uzyskanie zezwolenia, należy go znacznie skrócić.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie nowo wznoszone budynki 
wielorodzinne, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia 
budowlanego zostały złożone po dniu 
[Publications Office: please insert the exact 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek wyposażenia nowych budynków, a także budynków przechodzących gruntowny 
remont, w wewnątrzbudynkową infrastrukturę fizyczną umożliwiającą instalację szybkich 
łączy powinien obejmować istniejące budynki instytucji publicznych, w których znajdują się 
pokaźne zbiory danych, takie jak biblioteki, archiwa, instytucje kulturalne i uczelnie wyższe. 
Ponadto w celu zapewnienia równych szans wszystkim grupom społecznym nie należy 
oszczędzać na kosztach szybkiej sieci przy wznoszeniu budynków socjalnych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Krajowy organ regulacyjny, który 
wykonuje zadania przewidziane w art. 20 
dyrektywy 2002/21/WE, pełni funkcję 
krajowego organu ds. rozstrzygania 
sporów, o którym mowa w art. 3 ust. 4, art. 
4 ust. 9, art. 5 ust. 4 i art. 8 ust. 3, chyba że 
państwo członkowskie wyznaczy inne 
właściwe organy, które są prawnie 
odrębne i funkcjonalnie niezależne od 
wszystkich operatorów sieci.
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Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy inny krajowy organ ds. 
rozstrzygania sporów wyznaczony przez 
państwo członkowskie zgodnie z ust. 1 jest 
prawnie odrębny i funkcjonalnie 
niezależny od wszystkich operatorów sieci. 
Organ ten posiada uprawnienia do 
nakładania na operatorów sieci 
odpowiednich, skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających kar w 
przypadku naruszenia obowiązków 
wynikających z decyzji przyjętych podczas 
rozstrzygnięcia sporu.

2. Każdy inny krajowy organ ds. 
rozstrzygania sporów wyznaczony przez 
państwo członkowskie zgodnie z ust. 1 
posiada uprawnienia do nakładania na 
operatorów sieci odpowiednich, 
skutecznych, proporcjonalnych i 
odstraszających kar w przypadku 
naruszenia obowiązków wynikających z 
decyzji przyjętych podczas rozstrzygnięcia 
sporu.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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UZASADNIENIE

Zdaniem sprawozdawczyni infrastruktura cyfrowa wysokiej jakości stanowi podstawę 
praktycznie wszystkich sektorów nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki oraz społeczeństwa, 
w których szybka infrastruktura szerokopasmowa jest warunkiem konkurencyjności w skali 
światowej oraz podstawą jednolitego rynku cyfrowego w Europie. W związku z tym 
sprawozdawczyni popiera cel niniejszego rozporządzenia, jakim jest obniżenie kosztów 
wdrożenia szybkich i ultraszybkich sieci łączności elektronicznej dzięki narzędziom służącym 
tańszemu wdrażaniu nowej infrastruktury fizycznej, zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych, wspólnemu korzystaniu z istniejącej infrastruktury, a także 
zharmonizowaniu prac inżynieryjno-budowlanych. 
Brak synergii między poszczególnymi operatorami i właścicielami infrastruktury fizycznej, 
a także rozmaite przepisy na szczeblu lokalnym, których muszą przestrzegać operatorzy, 
doprowadziły do tego, że proces uzyskiwania zezwoleń oraz proces wdrażania i ulepszania 
szybkich sieci łączności elektronicznej są bardziej kosztowne, zabierają więcej czasu i są 
bardzo złożone. Dlatego też zdaniem sprawozdawczyni niniejsze rozporządzenie –
wykorzystując najlepsze praktyki państw członkowskich oraz wspierając nową kulturę 
szybkiego dostępu szerokopasmowego – pozwala państwom członkowskim, by w dalszym 
ciągu dysponowały znaczną swobodą uznania w kwestiach organizacyjnych, a organy lokalne 
i regionalne wciąż odgrywały istotną rolę przy koordynowaniu prac budowlanych 
prowadzonych w obrębie ich jurysdykcji. 
Sprawozdawczyni popiera złożone podejście mające na celu maksymalne zwiększenie 
synergii pomiędzy sieciami, zgodnie z którym rozporządzenie skierowane jest nie tylko do 
dostawców sieci łączności elektronicznej, ale również do właścicieli infrastruktury fizycznej, 
w której można umieścić elementy sieci łączności elektronicznej, takiej jak sieci 
elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze i transportowe. 
Ponieważ największy udział w ogólnych kosztach wdrażania sieci mają prace inżynieryjno-
budowlane, istotną zaletą nowych przepisów jest to, że każdy operator sieci uzyskuje prawo 
do oferowania lub udzielania dostępu do swojej infrastruktury fizycznej (za rozsądną cenę i 
na uczciwych warunkach) oraz że odpowiednie zainteresowane strony będą mogły osiągnąć 
synergię i zwiększyć efektywność rozwoju sieci, koncentrując się na większej koordynacji i 
przejrzystości oraz harmonizacji narzędzi stosowanych jako minimum. 
Sprawozdawczyni przyznaje, że dostęp do infrastruktury wodno-lądowej nie jest idealnym 
środkiem, który mógłby rozwiązać poważne problemy związane z konkurencyjnością w 
sektorze telekomunikacyjnym, niemniej jednak dostęp do infrastruktury wodno-lądowej może 
znacznie ułatwić rozpowszechnianie szybkiej sieci łączy szerokopasmowych przez 
wszystkich operatorów. W rezultacie można w pełni wykorzystać potencjał, jaki oferuje 
rozwój szybszych sieci dzięki niniejszemu rozporządzeniu, w celu rozwoju transgranicznych 
usług publicznych, stworzenia rozwijającego się, efektywnego i dynamicznego rynku 
paneuropejskiego, na którym tworzy się i rozpowszechnia legalne treści cyfrowe i usługi 
online, a także w celu zaoferowania konsumentom łatwego, bezpiecznego i elastycznego 
dostępu do treści cyfrowych i rynków usług. 
Jeżeli spojrzeć na to zagadnienie pod kątem wykorzystywania możliwości, rozwój usług ITC 
– zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – należy potraktować jako sposób na 
poprawę jakości świadczenia usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja 
publiczna i kultura, bezpieczeństwo publiczne oraz usługi socjalne. Poza tym rozwój ten 
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może również stymulować działalność gospodarczą oraz rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw. Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, iż dostęp szerokopasmowy oraz ITC 
powinny zaspokajać potrzeby wszystkich obywateli, podnosić ich jakość życia, pobudzać do 
działalności społecznej i gospodarczej, a także umożliwić pokonanie przepaści cyfrowej. W 
związku z tym sprawozdawczyni wyraźnie podkreśla, że chociaż za wprowadzeniem łącz 
szerokopasmowych na gęsto zaludnionych obszarach przemawiają oczywiste argumenty 
handlowe, należy zwrócić szczególną uwagę na zachęcanie sektora prywatnego do inwestycji 
na obszarach wiejskich i oddalonych, gdyż przystępny dostęp szerokopasmowy trzeba 
zapewnić również tam, gdzie nie jest to opłacalne z rynkowego punktu widzenia. 
Jeżeli chodzi o finansowanie, sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że gromadzenie i 
dostarczanie danych oraz wprowadzenie pojedynczego punktu informacyjnego pociągają za 
sobą znaczne koszty, przypomina jednak, że przynosi to istotne korzyści w skali europejskiej. 
Działania te, które wymagają znacznych nakładów pracy i kosztów, mogą środek znacznym 
stopniu przyczynić się do tworzenia miejsc pracy w Europie, natomiast w celu finansowego 
odciążenia państw członkowskich i przedsiębiorstw należy sięgnąć po unijne środki 
finansowania. Zdaniem sprawozdawczyni znacznie uszczuploną część budżetu instrumentu 
„Łącząc Europę”, przeznaczoną na ITC, można wykorzystać na cele związane z tworzeniem 
zbiorów danych oraz wprowadzeniem pojedynczego punktu informacyjnego.
Ponadto według sprawozdawczyni przepisy proponowane w rozporządzeniu wydają się 
zgodne z zasadą pomocniczości, biorąc pod uwagę, że obniżenie kosztów wprowadzenia 
infrastruktury szybkich sieci łączności elektronicznej wymaga działań ze strony UE, tak aby 
poprawić warunki utworzenia i działania rynku wewnętrznego, a także usunąć przeszkody 
spowodowane różnorodnymi przepisami i praktykami administracyjnymi obowiązującymi na 
szczeblu krajowym i niższym. Sprawozdawczyni sądzi, iż proponowane przepisy w 
oczywisty sposób przynoszą europejską wartość dodaną, jeśli porównać je z różnymi 
przepisami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Zauważa również, że wspólne 
europejskie podejście do omawianych zagadnień przynosi wartość dodaną, unikając 
niepotrzebnego powielania działań oraz pozwalając na osiągnięcie korzyści skali. Ponadto 
sprawozdawczyni jest zdania, że proponowane w rozporządzeniu przepisy są również zgodne 
z zasadą proporcjonalności, ponieważ faktycznie uznają prymat negocjacji handlowych, nie 
podważają bezpodstawnie praw własności oraz nie wykraczają poza działania niezbędne do 
ograniczenia przeszkód w dostępie do infrastruktury fizycznej.


