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PR_COD_1amCom

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 LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
utworzenia pierwszego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 - 2010/0252(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0471),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0270/2010),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 2011 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 2011 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także 
opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Kultury 
i Edukacji (A7-0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom krajowym.

                                               
1Dz.U. C.../Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2Dz.U. C.../Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) W pierwszym programie należy w 
szczególności uwzględnić wsparcie dla 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu ze 
względu na ogromny potencjał usług 
bezprzewodowych w zakresie promowania 
gospodarki informacyjnej, rozwoju i 
wspierania sektorów zależnych od 
technologii informatycznych i 
komunikacyjnych, oraz niwelowania 
przepaści cyfrowej. Jest to również 
kluczowe działanie określone w 
europejskiej agendzie cyfrowej, która ma 
na celu zapewnienie Internetu 
szerokopasmowego o dużej 
przepustowości w opartej na wiedzy i sieci 
gospodarce przyszłości, i w której 
wyznaczono ambitny cel powszechnego 
dostępu do Internetu. Dostarczenie 
możliwie największej szerokopasmowej 
przepustowości i pojemności, przy 
zapewnieniu wszystkim co najmniej 30 
Mb/s do 2020 r., a przynajmniej połowie 
europejskich gospodarstw domowych 
dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości co najmniej 100 Mb/s, jest 
ważne dla wspierania wzrostu 
gospodarczego i globalnej 
konkurencyjności, co powinno przynieść 
zrównoważone korzyści gospodarcze i 
społeczne wynikające z jednolitego rynku 
cyfrowego. Program powinien również 
wspomagać i promować inne obszary 
unijnej polityki sektorowej, takie jak 
zrównoważone środowisko oraz integracja 
ekonomiczno-społeczna dla wszystkich 
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obywateli Unii. Ze względu na znaczenie 
aplikacji bezprzewodowych dla innowacji, 
program ten stanowi również kluczową 
inicjatywę wspomagającą obszary polityki 
unijnej dotyczące innowacji.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Pierwszy program powinien położyć 
fundament pod rozwój, aby Unia mogła 
przejąć inicjatywę w odniesieniu do 
przepustowości szerokopasmowej, 
mobilności, zasięgu i pojemności. Takie 
przewodnictwo ma ogromne znaczenie dla 
utworzenia jednolitego rynku cyfrowego, 
gdyż jest w stanie otworzyć rynek 
wewnętrzny dla wszystkich obywateli Unii. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zapewnienie optymalnego 
wykorzystania widma może wymagać 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
zezwoleń, takich jak wspólne 
wykorzystanie widma, zezwolenia ogólne 
lub współdzielenie infrastruktury. 
Zastosowanie takich zasad w Unii można 
ułatwić dzięki zdefiniowaniu pewnych 
wspólnych lub zbieżnych warunków 
wykorzystania widma. Zezwolenia ogólne, 

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

pewnych wspólnych lub zbieżnych 
warunków wykorzystania widma. 
Zezwolenia ogólne, które są najbardziej 
odpowiednim i najmniej kłopotliwym 
systemem zezwoleń, są szczególnie istotne 
w przypadkach, gdy nie istnieje ryzyko, że 
zakłócenia spowodują utrudnienia w 
rozwoju innych usług.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

użytkowania, to szczegółowy wykaz 
dotyczący obecnego stanu wykorzystania 
widma wraz z efektywnym przeglądem i 
metodyką oceny są niezbędne w Unii w 
celu poprawy efektywności wykorzystania 
widma radiowego i urządzeń radiowych, 
szczególnie w zakresie częstotliwości od 
300 MHz do 6 GHz, jak również od 6GHz 
do 70 GHz, bowiem częstotliwości będą 
nabierały coraz większego znaczenia z 
uwagi na gwałtowny rozwój 
technologiczny. Powyższe działanie 
pomoże w identyfikacji niewydajnych 
technologii i niewydajnego wykorzystania 
widma w sektorze komercyjnym i 
publicznym oraz niewykorzystywanych 
przydzielonych częstotliwości i możliwości 
wspólnego wykorzystania, jak również w 
ocenie przyszłego zapotrzebowania ze 
strony konsumentów i przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z celami sztandarowej 
inicjatywy Komisji - europejskiej agendy 
cyfrowej - bezprzewodowy Internet 
szerokopasmowy może wnieść znaczny 
wkład w ożywienie gospodarcze i wzrost 
gospodarczy pod warunkiem udostępnienia 
wystarczających zasobów widma, 
szybkiego przyznania praw do 
użytkowania i zezwolenia na odsprzedaż 
widma w celu dostosowania do zmian 
rynkowych. W agendzie cyfrowej 
postawiono postulat dostępu do Internetu 
szerokopasmowego o przepustowości co 
najmniej 30 Mb/s do 2020 r. Widmo, które 
zostało już wyznaczone, należy zatem do 
2012 r. objąć zezwoleniami w zakresie 

(12) Zgodnie z celami sztandarowej 
inicjatywy Komisji – europejskiej agendy 
cyfrowej – usługi bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej wnoszą
znaczny wkład w ożywienie gospodarcze i 
wzrost gospodarczy pod warunkiem 
udostępnienia wystarczających zasobów 
widma, szybkiego przyznania praw do 
użytkowania i zezwolenia na odsprzedaż 
widma w celu dostosowania do zmian 
rynkowych. W agendzie cyfrowej 
postawiono postulat dostępu do Internetu 
szerokopasmowego o przepustowości co 
najmniej 30 Mb/s do 2020 r. Widmo, które 
zostało już zharmonizowane, należy zatem 
do 2012 r. objąć zezwoleniami w zakresie 
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łączności naziemnej, aby zapewnić 
wszystkim łatwy dostęp do 
bezprzewodowego Internetu 
szerokopasmowego, w szczególności w 
pasmach widma wyznaczonych decyzjami
Komisji 2008/477/WE, 2008/411/WE i 
2009/766/WE. W celu uzupełnienia 
naziemnych usług szerokopasmowych i 
zapewnienia zasięgu dla najbardziej 
oddalonych obszarów Unii, szybkim, 
realnym i korzystnym pod względem 
kosztów rozwiązaniem mógłby być dostęp 
szerokopasmowy za pomocą satelity.

łączności naziemnej, aby zapewnić 
wszystkim łatwy dostęp do 
bezprzewodowego Internetu 
szerokopasmowego, w szczególności w 
pasmach widma wyznaczonych decyzjami 
Komisji 2008/477/WE, 2008/411/WE i 
2009/766/WE. W celu uzupełnienia 
naziemnych usług szerokopasmowych i 
zapewnienia zasięgu dla najbardziej 
oddalonych obszarów Unii, szybkim, 
realnym i korzystnym pod względem 
kosztów rozwiązaniem mógłby być dostęp 
szerokopasmowy za pomocą satelity.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Europejski rynek, na którym blisko 
500 milionów osób korzysta z 
szerokopasmowego łącza o dużej 
przepustowości, sprzyjałby rozwojowi 
rynku wewnętrznego, tworząc globalnie 
unikatową masę krytyczną użytkowników 
otwierającą nowe możliwości przed 
wszystkimi regionami i oferującą 
każdemu użytkownikowi większą wartość, 
a Unii – zdolność do zyskania miana 
wiodącej na świecie gospodarki opartej na 
wiedzy. Szybki rozwój łączy 
szerokopasmowych ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju europejskiej 
produktywności oraz powstawania 
nowych i małych przedsiębiorstw, które 
mają szansę stać się liderami w różnych 
sektorach, np.: opieki zdrowotnej, 
wytwórstwa i usług;

Or. en



PE454.746v01-00 12/39 PR\852716PL.doc

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Mobilna transmisja danych jest 
coraz powszechniejszym zjawiskiem i 
obecnie każdego roku odnotowuje się jej 
dwukrotny wzrost. Przy takim tempie 
wzrostu, które prawdopodobnie utrzyma 
się w najbliższych latach, częstość 
mobilnej transmisji danych zwiększy się 
niemal 40-krotnie od roku 2009 do 2014. 
Za wzrost ten w dużej mierze odpowiadają 
pliki wideo, których udział w mobilnym 
przesyle danych ogółem wyniesie 66% w 
2014 r. Aby zapanować nad tym 
gwałtownym wzrostem, organy 
regulacyjne i podmioty gospodarcze będą 
zmuszone podjąć szereg działań 
obejmujących m.in. dalsze przydziały 
zharmonizowanego widma dla 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, poprawę efektywności 
wykorzystania widma oraz przeniesienie 
transmisji danych na sieci bezprzewodowe 
przy wykorzystaniu urządzeń podwójnego 
zastosowania.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny (ITU) oszacował 
przyszłe zapotrzebowanie na pasma 
widma w związku z rozwojem normy IMT-
2000 i opartych na niej systemów (np. 
telefonia komórkowa trzeciej i czwartej 
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generacji) jako obejmujące przedział od 
1280 MHz do 1720 MHz w 2020 r. w 
odniesieniu do branży usług łączności 
ruchomej w każdym regionie ITU, w tym 
w Europie. Bez udostępnienia 
dodatkowego widma, najlepiej 
zharmonizowanego na poziomie 
globalnym, rozwój nowych usług i wzrost 
gospodarczy zostaną zahamowane 
wskutek ograniczonej pojemności 
mobilnych sieci. 

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Tak jak w przypadku normy GSM, 
która została pomyślnie przyjęta na 
świecie dzięki wczesnej i zdecydowanej 
harmonizacji ogólnoeuropejskiej, Unia 
powinna dążyć do przyjęcia globalnego 
programu działania dotyczącego 
realokacji widma w przyszłości, zwłaszcza 
w odniesieniu do najbardziej efektywnej 
części widma. Porozumienia zawarte 
podczas Światowej Konferencji 
Radiokomunikacyjnej w 2016 r. będą 
miały istotne znaczenie dla zapewnienia 
globalnej harmonizacji i koordynacji z 
sąsiednimi państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Większe możliwości w zakresie 
mobilnej łączności szerokopasmowej mają 
istotne znaczenie dla zapewnienia nowych 
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platform dystrybucji w sektorze 
kulturalnym, torując w ten sposób drogę 
dla pomyślnego rozwoju tego sektora w 
przyszłości. Ważne jest, aby podmioty 
oferujące usługi telewizji naziemnej i inne 
podmioty gospodarcze były w stanie 
utrzymać dotychczasowe usługi, gdy 
udostępniona zostanie dodatkowa część 
widma dla usług bezprzewodowych. 
Koszty migracji, wynikające z 
udostępnienia dodatkowego widma, mogą 
zostać pokryte z opłat koncesyjnych, co 
pozwoli nadawcom korzystać z tych 
samych możliwości, z których mogą 
korzystać obecnie w innych częściach 
widma.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13c) Systemy dostępu bezprzewodowego, 
w tym lokalne sieci radiowe, wykraczają 
poza swoje obecne przydziały bez 
wymaganej koncesji w paśmie 2,4 GHz i 5 
GHz. Aby zapewnić miejsce kolejnej 
generacji bezprzewodowych technologii, 
konieczne jest, na przykład, wprowadzenie 
szerszych kanałów o przepustowości 
ponad 1 Gb/s.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Inne sektory, takie jak transport (w 
zakresie systemów bezpieczeństwa, 

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

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

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Państwa członkowskie mogą również 
potrzebować wsparcia w zakresie 
koordynacji częstotliwości w ramach 
negocjacji dwustronnych z sąsiednimi 
państwami niebędącymi członkami Unii, 
w tym z państwami przystępującymi lub 
kandydującymi, aby zrealizowały 
zobowiązania wobec Unii w zakresie 

(22) Państwa członkowskie powinny 
kontynuować negocjacje dwustronne z 
sąsiednimi państwami trzecimi, w tym z 
państwami kandydującymi i potencjalnie 
kandydującymi, aby zrealizowały 
zobowiązania wobec Unii w zakresie 
koordynacji częstotliwości oraz dążyły do 
wypracowania porozumień, które mogą 
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koordynacji częstotliwości. Powyższe 
powinno również pomóc w uniknięciu 
szkodliwych zakłóceń oraz wspomóc 
poprawę efektywności wykorzystania 
widma i konwergencję wykorzystania 
widma, nawet poza granicami Unii. 
Szczególnie pilnie potrzebne są działania w 
zakresie pasma 800 MHz oraz 3,4-3,8 GHz 
w celu przejścia na komórkowe 
technologie szerokopasmowe i 
harmonizacji widma niezbędnego dla 
modernizacji kontroli ruchu lotniczego.

stać się pozytywnym przykładem dla 
pozostałych państw członkowskich. Unia 
udzieli państwom członkowskim 
technicznego i politycznego wsparcia 
podczas ich dwustronnych i 
wielostronnych negocjacji z państwami 
trzecimi, a zwłaszcza sąsiednimi 
państwami, w tym państwami 
kandydującymi i potencjalnie 
kandydującymi. Powyższe powinno 
również pomóc w uniknięciu szkodliwych 
zakłóceń oraz wspomóc poprawę 
efektywności wykorzystania widma i
konwergencję wykorzystania widma, 
nawet poza granicami Unii. Szczególnie 
pilnie potrzebne są działania w zakresie 
pasma 800 MHz oraz 3,4–3,8 GHz w celu 
przejścia na komórkowe technologie 
szerokopasmowe i harmonizacji widma 
niezbędnego dla modernizacji kontroli 
ruchu lotniczego.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Komisja powinna corocznie składać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wyników działań 
podjętych w związku z obowiązywaniem 
niniejszej decyzji, jak również na temat 
planowanych przyszłych działań.

(24) Komisja powinna corocznie składać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wyników działań 
podjętych w związku z obowiązywaniem 
niniejszej decyzji, jak również na temat 
planowanych przyszłych działań.

Or. en
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona 

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stosowanie najmniej uciążliwych 
systemów wydawania zezwoleń, tak aby 

c) stosowanie najbardziej odpowiednich i 
najmniej uciążliwych systemów 
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maksymalizować elastyczność i 
efektywności wykorzystania widma;

wydawania zezwoleń, tak aby 
maksymalizować elastyczność i 
efektywności wykorzystania widma;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en



PR\852716PL.doc 21/39 PE454.746v01-00

PL

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) propagowanie harmonizacji 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
obrębie Unii, mając na uwadze potrzebę 
zapewnienia skutecznego i wydajnego ich 
wykorzystania.

Or. en

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) wspieranie efektywnego zarządzania i 
widmem i wykorzystania go w celu 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
korzystanie z częstotliwości;

Or. en

Poprawka 25

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, że odpowiednia i 
wystarczająca ilość widma zostanie 
przydzielona dla usług łączności 
bezprzewodowej, obejmując co najmniej 
1200 MHz do 2015 r., z zastrzeżeniem 
odmiennych postanowień w programie 
dotyczącym polityki w zakresie widma 
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radiowego, żeby zaspokoić gwałtownie 
rosnące zapotrzebowanie na mobilną 
transmisję danych i umożliwić w ten 
sposób rozwój usług komercyjnych i 
publicznych;

Or. en

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) niwelowanie przepaści cyfrowej i 
osiąganie celów agendy cyfrowej przy 
zapewnieniu, że wszyscy obywatele Unii 
uzyskają szerokopasmowy dostęp o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s do 
roku 2020 oraz umożliwieniu Unii 
oferowania łącza szerokopasmowego o 
możliwie najwyższej przepustowości i 
pojemności;

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) umożliwienie Unii przejęcia inicjatywy 
w zakresie usług bezprzewodowej i 
szerokopasmowej łączności elektronicznej 
poprzez udostępnienie wystarczającej 
ilości dodatkowego widma w najbardziej 
racjonalnych pod względem kosztów 
pasmach, aby zagwarantować powszechną 
dostępność tych usług;
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Or. en

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) zabezpieczenie możliwości rozwoju 
zarówno sektora komercyjnego, jak i 
sektora usług publicznych, poprzez 
zwiększenie pojemności łączy 
szerokopasmowych w łączności ruchomej;

Or. en

Niniejsza poprawka nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 29

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 zasady 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, technicznie
zaawansowanych usług oraz możliwość 
odsprzedaży praw do widma, co pozwoli 
stworzyć możliwości rozwoju 
ogólnoeuropejskich struktur;

Or. en
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Poprawka 30

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, lub poprzez przydzielanie 
częstotliwości w sposób, który koryguje 
zakłócenia konkurencji na rynku;

Or. en

Poprawka 31

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 i pełne 
wykorzystanie potencjału rynku 
wewnętrznego w celu wspierania wzrostu 
gospodarczego oraz ekonomii zakresu i 
skali na szczeblu unijnym poprzez 
wzmożenie, w stosownych przypadkach, 
koordynacji i harmonizacji warunków 
technicznych korzystania z widma i jego 
dostępności; 

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

członkowskie przyjmą środki dotyczące 
wydawania zezwoleń i przydziału widma,
które wykazują wzajemne podobieństwo i 
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), 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, co pozwoli na osiągnięcie 
możliwie największej pojemności i 
przepustowości łączy szerokopasmowych 
oraz umożliwi skuteczną konkurencję.

Or. en

Poprawka 33

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 
umożliwianie rozwoju nowych 
technologii, np. radia kognitywnego.

Or. en
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Poprawka 34

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 identyfikuje najlepsze 
praktyki, zachęca do wymiany informacji 
dotyczących takich pasm oraz opracowuje 
wytyczne dotyczące warunków i procedur 
udzielania zezwoleń dla takich pasm, na 
przykład w zakresie współdzielenia 
infrastruktury i warunków zasięgu, 
opierając się na zasadach neutralności 
technologii i usług.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W razie konieczności państwa 
członkowskie podejmują odpowiednie 
środki, z uwzględnieniem kar finansowych 
lub odebrania praw, w celu zapewnienia 
efektywnego wykorzystania praw do 
widma radiowego i uniknięcia 
przetrzymywania widma.

6. Państwa członkowskie podejmują, w 
razie konieczności, odpowiednie środki, z 
uwzględnieniem kar finansowych, 
wykorzystania narzędzi w zakresie opłat o 
charakterze zachęt oraz odebrania praw, w 
celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania praw do widma radiowego i 
uniknięcia przetrzymywania widma.

Or. en
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Poprawka 36

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 lub na jego znacznej części. 

Or. en

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 38

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 

3.Państwa członkowskie gwarantują, że 
procedury udzielania zezwoleń nie będą 
powodować opóźnień i będą promować 
efektywną konkurencję dzięki
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efektywną konkurencję. uwzględnieniu ewentualnych skutków 
zakłócających konkurencję i 
zmniejszających korzyści osiągane przez 
obywateli Unii i konsumentów.

Or. en

Poprawka 39

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 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 
zwiększanie wzrostu gospodarczego i
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 40

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 stycznia 2012 r. państwa 2. Do dnia 1 stycznia 2012 r. państwa 
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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.

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 
wprowadzania innych usług obecnie i w 
przyszłości, przy zapewnieniu równego 
dostępu do tego widma na warunkach 
określonych we wspomnianych decyzjach 
Komisji.

Or. en

Poprawka 41

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.

Or. en
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3a (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 ocenia we współpracy z 
państwami członkowskimi 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 43

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 

4. Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi zapewnia propagowanie 
dostępu do treści i usług 
szerokopasmowych wykorzystujących 
zakres 790-862 MHz (800 MHz) w 
obszarach słabo zaludnionych, na przykład
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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).

za pomocą obowiązków dotyczących 
zasięgu, opierając się na zasadach 
neutralności technologii i usług; 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. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4a (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 tworzonych na mocy decyzji 
2005/513/WE, na całe pasmo 5GHz.
Zachęca się Komisję do realizacji celów 
przyjętego programu harmonizacji na 
stosownych forach międzynarodowych, a 
zwłaszcza podczas Światowych 
Konferencji Radiokomunikacyjnych ITU.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisję wzywa się do przyjęcia, jako 
priorytetu, odpowiednich środków na mocy 

5. Komisję wzywa się do przyjęcia, 
jako priorytetu, odpowiednich środków na 
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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.

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 pozostałej, 
dodatkowej części widma udostępnionego 
dla usług łączności ruchomej.

Or. en

Poprawka 46

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. Aby zagwarantować wszystkim 
obywatelom dostęp do zaawansowanych 
usług cyfrowych, w tym łączności 
szerokopasmowej, zwłaszcza w odległych i 
słabo zaludnionych obszarach, państwa 
członkowskie wraz z Komisją zapewniają
dostępność odpowiedniego widma do 
celów zapewnienia szerokopasmowych 
usług satelitarnych umożliwiających 
dostęp do Internetu. 

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł –7 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł –7
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Potrzeby w zakresie widma dla 
pozostałych obszarów polityki dotyczącej 
łączności bezprzewodowej
Aby wspierać dalszy rozwój 
innowacyjnych audiowizualnych usług 
medialnych i innych usług oferowanych 
obywatelom europejskim, przy 
uwzględnieniu korzyści gospodarczych i 
społecznych wynikających z jednolitego 
rynku cyfrowego, państwa członkowskie 
we współpracy z Komisją zapewniają 
dostępność odpowiednich zasobów widma 
na potrzeby świadczenia takich usług 
drogą satelitarną i naziemną.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby w zakresie widma dla 
określonych obszarów polityki unijnej

Potrzeby w zakresie widma dla 
pozostałych określonych obszarów polityki 
unijnej

Or. en

Poprawka 49

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

1. Komisja wspierana przez państwa 
członkowskie, które przedkładają 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat wykorzystania widma, opracowuje 
wykaz obecnego stanu wykorzystania 
widma oraz określa przyszły popyt na 
widmo w Unii. Początkowo wykaz ten 
będzie obejmował częstotliwości w 
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GHz. zakresie od 300 MHz do 6 GHz, a 
następnie częstotliwości od 6 GHz do 70 
GHz.

Or. en

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wykaz obejmuje również 
sprawozdanie ze środków podejmowanych 
przez państwa członkowskie w celu 
wprowadzenia w życie na poziomie UE 
decyzji dotyczących harmonizacji i 
użytkowania pasm o określonej 
częstotliwości.

Or. en

Poprawka 51

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. Unia pomaga państwom członkowskim 
w uzyskaniu wsparcia politycznego i 
technicznego podczas ich negocjacji 
dwustronnych i wielostronnych z 
państwami trzecimi, a zwłaszcza 
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 
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chronić cele unijnej polityki w zakresie 
widma.

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja 
przeprowadzi przegląd stosowania 
niniejszego programu dotyczącego polityki 
w zakresie widma radiowego i przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z opracowanych działań i 
środków podjętych na mocy niniejszej 
decyzji.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja 
przeprowadzi przegląd stosowania 
niniejszego programu dotyczącego polityki 
w zakresie widma radiowego. Komisja
przedkłada corocznie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
opracowanych działań i środków podjętych 
na mocy niniejszej decyzji.

Or. en
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UZASADNIENIE

Unia Europejska jest obecnie największą gospodarką na świecie. Ani USA, ani Chiny nie są 
pod tym względem większe, mimo częstych spekulacji na temat tego, kto jest i kto będzie 
numerem jeden w gospodarce światowej. Różnica polega na tym, że USA i Chiny mają 
większe rynki, dzięki czemu oferują lepsze warunki wstępne dla konkurencji, 
konkurencyjności, nowych usług i produktów oraz innowacji. Konieczność rozwoju 
jednolitego rynku wewnętrznego jest niezwykle istotna dla Europy, żeby objąć przywództwo 
w światowej gospodarce, zwłaszcza w sektorze usług i gospodarki opartej na wiedzy. 
Paradoksalnie, im bardziej europejska gospodarka zmienia się w gospodarkę opartą na 
wiedzy, tym mniej możliwości rynek wewnętrzny oferuje europejskim przedsiębiorstwom. 

Zarówno agenda cyfrowa, jak i gospodarka cyfrowa mogą przyspieszyć stworzenie rynku 
wewnętrznego we wszystkich obszarach naszej gospodarki. Wymaga to zdolności do objęcia 
przywództwa w zakresie łączności szerokopasmowej i wykorzystania Internetu. Odzyskanie 
globalnego przywództwa jest niezwykle ważne nie tylko dla europejskiego sektora 
telekomunikacyjnego, ale także dla uzyskania wiodącej pozycji w zakresie rozwoju 
technologii informacyjnych jako takich oraz nowych usług i aplikacji. Jest to jednak jeszcze 
ważniejsze z uwagi na stworzenie okazji całemu europejskiemu przemysłowi do uzyskania 
większej produktywności, spójności, konkurencyjności i dostępu do jednego jednolitego 
rynku. 

Sprawozdawca stanowczo twierdzi, że Europa powinna znajdować się na czele tego procesu 
zmian, tworząc najlepsze możliwości dla konkurencyjnej europejskiej gospodarki opartej na 
wiedzy, charakteryzującej się dynamiką, otwartością na zmiany i innowacyjnością. Wymaga 
to dostępu do największej pojemności łącza i przepustowości w zakresie Internetu i aplikacji 
szerokopasmowych. 

Obecnie Europa nie nadąża za innymi globalnymi liderami, bowiem USA i Chiny 
udostępniają duże zasoby widma, aby osiągnąć szybki rozwój nowych usług i dużą 
przepustowość mobilnego Internetu, oferując swoim obywatelom łącza o dużej pojemności. 

Musimy starać się, aby Europa była najlepsza i czynić to, co najlepsze dla Europy: otwierać 
rynek na nowe usługi i coraz powszechniejszą mobilną transmisję danych, przygotowywać 
grunt pod nowe możliwości dla nadawców treści, w tym kulturalnych, i podmiotów 
oferujących usługi publiczne przy wykorzystaniu łączy szerokopasmowych, a jednocześnie 
zabezpieczać te same możliwości w zakresie nadawania, które dostępne są dzisiaj. 

W agendzie cyfrowej wymienia się następujące cele: zapewnienie do 2013 r. 
szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim obywatelom Europy, a do 2020 r. 
dostępu do łączy o dużo większej prędkości transmisji danych wynoszącej co najmniej 30 
Mb/s (do 100 Mb/s połowie gospodarstw domowych w Europie). Cele te należy postrzegać 
jako minimum, a ambicje i założenia przedstawione w polityce dotyczącej widma muszą 
wnosić wkład w osiągnięcie przez Europę największej na świecie pojemności łącza i 
przepustowości szerokopasmowej. Naszym celem musi być uczynienie z Europy lidera 
rozwoju w tym obszarze, a także w sektorze telekomunikacyjnym oraz w zakresie rozwoju 
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nowych usług i wykorzystania większej produktywności zaawansowanych usług łączności 
szerokopasmowej. 

Dla porównania, Korea Południowa opracowała krajowy plan udostępnienia wszystkim 
obywatelom łączy o prędkości transmisji danych wynoszącej 1000 Mb/s (jeden gigabit) do 
2012 r. Już teraz Korea Południowa staje się liderem, oferując obecnie łącza o średniej 
prędkości 12 Mb/s (w Europie zaledwie 18% łączy oferuje prędkość powyżej 10 Mb/s). Aby 
stać się numerem jeden, UE musi być w stanie konkurować ze wszystkimi regionami na 
świecie.

Bezprzewodowa łączność szerokopasmowa ma istotne znaczenie w zapewnieniu wszystkim 
obywatelom dostępu do nowych i innowacyjnych usług. Europa nie może pozostawać w tyle. 
Wydaje się oczywiste, że celu tego nie da się osiągnąć w drodze wykorzystania światłowodu, 
którego instalacja wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych, ale dzięki wykorzystaniu 
różnorakich dostępnych technologii bezprzewodowych, które zwiększają zasięg łączy 
szerokopasmowych (radio naziemne, telewizja kablowa, systemy światłowodowe i 
satelitarne), aby objąć całe terytorium Unii, w tym obszary wiejskie i peryferyjne, pozwalając 
rynkowi na wybór bardziej efektywnej technologii pod względem kosztów ponoszonych 
przez operatorów i obywateli. 

Bez szerokopasmowych platform do bezprzewodowej transmisji danych nie można osiągnąć 
100% zasięgu. Powinniśmy dostosowywać się do rozwoju technologicznego i zmieniających 
się wzorców oglądalności oraz zapewnić, że dostęp do telewizji można uzyskać na wszystkich 
platformach, w tym ruchomych.

Popyt konsumencki na łącza szerokopasmowe rośnie bardzo szybko. Wprowadzanie 
światłowodów na rynek (linie stacjonarne) jest kosztowne i nie będzie w stanie zaspokoić 
całego popytu na łącza szerokopasmowe. 
Różne źródła sugerują, że transmisja danych będzie corocznie zwiększała się dwukrotnie do 
2013 r., albo że do tego czasu zdąży wzrosnąć od 2008 r. sześciokrotnie. W 2009 r. liczba 
abonentów korzystających z technologii trzeciej generacji w 27 państwach członkowskich UE 
wzrosła do 166 milionów, przewyższając tym samym liczbę abonentów korzystających ze 
stacjonarnych linii szerokopasmowych w UE. Brytyjska firma O2 poinformowała, że częstość 
zapewnianej przez nią mobilnej transmisji danych w Europie rosła w 2009 r. dwukrotnie co 
trzy miesiące. Z kolei Telecom Italia ogłosiła, że jej mobilna transmisja danych zwiększyła 
się o 216% od połowy 2008 r. do połowy 2009 r. Natomiast AT&T stwierdziła, że w obszarze 
mobilnej transmisji danych osiągnęła wzrost w wysokości 5000% w ciągu ostatnich 3 lat. 
Prezes firmy Ericsson przewiduje, że do 2020 r. z połączenia będzie korzystać 50 miliardów 
urządzeń. W raporcie Cisco (Visual Networking Index) przewiduje się corocznie dwukrotny 
wzrost mobilnej transmisji danych na świecie do 2014 r., czyli 39-krotny wzrost w latach 
2009–2014.

Oto argumenty przemawiające za udostępnieniem przez Europę większych zasobów widma 
na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej. Cel ten trzeba i można osiągnąć 
w odniesieniu do obecnego nadawania, zapewniając nadawcom takie same możliwości, jakie 
mają dzisiaj, i w razie potrzeby kompensując ewentualne koszty migracji. Możliwości 
związane z mobilną łącznością szerokopasmową powinny gwarantować, że nadawanie 
i kultura są naturalną częścią rozwoju usług bezprzewodowych. 
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1. Uwagi ogólne

Dyrektywa 2009/140/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 
2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych, dyrektywę 2002/19/WE w sprawie 
dostępu do sieci i wzajemnych połączeń oraz dyrektywę 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej, przewiduje w punkcie 28 preambuły, że 
zarządzanie widmem radiowym pozostaje w zakresie kompetencji państw członkowskich, ale 
planowanie strategiczne, koordynacja oraz, w stosownych przypadkach, harmonizacja na 
poziomie Wspólnoty może pomóc zapewnić uzyskanie pełnych korzyści wynikających 
z rynku wewnętrznego. 

W tym celu należy ustanowić legislacyjne programy wieloletnie dotyczące polityki w zakresie 
widma radiowego, aby określić kierunki i cele polityki w odniesieniu do planowania 
strategicznego oraz harmonizacji korzystania z widma radiowego we Wspólnocie. 

Pięcioletni program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego, przedstawiony ostatnio 
przez Komisję Europejską w dniu 20 września 2010 r., ma zapewnić, że część dywidendy 
cyfrowej uzyskanej w wyniku przejścia od technologii analogowej do technologii cyfrowej 
udostępniona zostanie na rzecz usług bezprzewodowej łączności szerokopasmowej w UE 
z myślą o zharmonizowanym użytkowaniu pasma 800 MHz (790–862 MHz). We wniosku 
odwołano się do niektórych stanowisk przyjętych już przez Parlament Europejski kilka 
miesięcy wcześniej, w tym do przyjęcia sprawozdania w sprawie nowej agendy cyfrowej dla 
Europy: 2015.eu (sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera, A7-0066/2010).

Program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego zwraca uwagę na większą 
interakcję między imperatywami rynku wewnętrznego a wyborem strategicznych priorytetów 
oraz środków w zakresie planowania i harmonizacji widma radiowego UE, oferując 
jednocześnie bezpieczeństwo podmiotom prywatnym, operatorom, wytwórcom, 
użytkownikom lub organom administracji publicznej w postaci długookresowej polityki 
i programów opartych na zbiorze stabilnych środków legislacyjnych. 

Podstawę wniosku dotyczącego decyzji w sprawie tego programu stanowi art. 114 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który przewiduje ustanowienie rynku 
wewnętrznego oraz uwzględnia zasady pomocniczości i proporcjonalności. Chociaż widmo 
bez wątpienia jest zasobem krajowym, strategiczne cele określone w art. 3 wniosku –
zapewnienie wystarczającego widma radiowego do osiągnięcia strategicznych celów UE, 
poprawa wykorzystania widma radiowego poprzez jego elastyczne użytkowanie w celu 
zapewnienia efektywnej konkurencji w zakresie użytkowania widma – wymagają 
skoordynowanego podejścia na poziomie europejskim. 

Art. 5 TFUE wprowadza zasadę pomocniczości jako jedną z podstawowych zasad Unii 
wyrażającą uprawnienia państw członkowskich w świetle kompetencji UE. Dyrektywa 
w sprawie lepszych ram regulacyjnych uznaje kompetencje państw członkowskich w zakresie 
zarządzania widmem z zastrzeżeniem harmonizacji na poziomie UE, w stosownych 
przypadkach, jeśli jest ona najlepszym sposobem osiągnięcia korzyści wynikających z rynku 
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wewnętrznego. 

Należy wyraźnie rozróżnić między harmonizacją techniczną, dokonywaną przez Komisję 
Europejską za pomocą środków wykonawczych o charakterze technicznym, oraz 
harmonizacją legislacyjną, która wymaga specjalnej oceny warunków w zakresie 
pomocniczości.

2. Uwagi szczegółowe 

Cele polityki (art. 3) 

Należy zapewnić, by widmo wystarczające pod względem pojemności i zasięgu łącza było 
przydzielane w sposób, który pozwoli zaspokoić rosnący popyt na mobilną transmisję danych 
oraz zapewni wszystkim obywatelom UE dostęp do szerokopasmowych łączy o wysokiej 
przepustowości, zgodnie z założeniami agendy cyfrowej. Europa musi być ambitna i musi 
dążyć do przydzielenia co najmniej 1200 MHz na potrzeby usług łączności bezprzewodowej. 

Widmo dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej (art. 6)

Sprawozdawca uważa, że istotne jest utrzymanie terminów określonych przez Komisję 
(np. pasmo 800 MHz ma zostać udostępnione dla usług łączności elektronicznej do dnia 
1 stycznia 2013 r.). Wszelkie wyjątki lub odstępstwa mogą być uzasadnione jedynie 
przyczynami czysto technicznymi, przy uwzględnieniu szczególnych potrzeb w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony. Pasma już wyznaczone przez Komisję powinny zostać 
udostępnione zgodnie z wnioskiem Komisji jeszcze przed 1 stycznia 2012 r.

Unia musi dążyć do przydzielania większych zakresów częstotliwości dla usług łączności 
ruchomej, docelowo co najmniej 1200 MHz. Konieczne jest wdrożenie odpowiednich 
zasad, które mogą umożliwić udostępnianie dodatkowych zakresów widma w 
przyszłości. 

Rozwiązania wymaga kilka problemów, z których najbardziej oczywistym jest, na 
przykład, koszt uwolnienia pasma. W razie potrzeby państwa członkowskie 
odpowiadają za zwrot dodatkowych kosztów odpowiednim podmiotom.


