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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania z wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności 
elektronicznej

(2013/2080 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 2009/140/WE (dyrektywa w sprawie lepszego stanowienia 
prawa),

– uwzględniając dyrektywę 2009/136/WE (dyrektywa o prawach obywateli),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 (rozporządzenie ustanawiające Organ 
Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)),

– uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE (dyrektywa ramowa),

– uwzględniając dyrektywę 2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach),

– uwzględniając dyrektywę 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie),

– uwzględniając dyrektywę 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej),

– uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 531/2012 (rozporządzenie w sprawie roamingu 
wersja przekształcona),

– uwzględniając zalecenie 2007/879/WE (zalecenie w sprawie właściwych rynków),

– uwzględniając zalecenie 2009/396/WE (w sprawie stawek za zakańczanie połączeń),

– uwzględniając wytyczne Komisji COM 2002/C 165/03 (wytyczne w sprawie znaczącej 
pozycji rynkowej),

– uwzględniając zalecenie 2008/850/WE (w sprawie procedur przewidzianych w art. 7 
dyrektywy ramowej),

– uwzględniając decyzję nr 243/2012/UE w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 19 października 2011 r. ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” 
(COM(2011)0665),

– uwzględniając wniosek z dnia 7 lutego 2013 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego 
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wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji (COM(2013)0048),

– uwzględniając wniosek z dnia 26 marca 2013 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów 
wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej (COM(2013)0147),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że ramy regulacyjne dotyczące łączności elektronicznej po raz ostatni 
zostały zmienione w 2009 r. na podstawie wniosków przedstawionych w 2007 r., które 
poprzedzone były latami przygotowań;

B. mając na uwadze, że termin transpozycji poprawek z 2009 r. przez państwa członkowskie 
minął w dniu 25 maja 2011 r., a ostatnie państwo członkowskie zakończyło ją w styczniu 
2013 r.;

C. mając na uwadze, że każdy z krajowych organów regulacyjnych (NRA) dysponuje 
pewnym marginesem swobody interpretacyjnej w zakresie wdrażania ram, dlatego ocena 
skuteczności tych ram powinna uwzględniać również warunki, w jakich są one wdrażane 
w państwach członkowskich;

D. mając na uwadze, że ramy mają na celu promowanie sektorowego ekosystemu 
konkurencji i inwestycji, korzyści dla konsumentów i użytkowników oraz konsolidację 
wewnętrznego rynku łączności elektronicznej;

E. mając na uwadze, że należy utrzymać spójność ram regulacyjnych;

F. mając na uwadze, że zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa Komisja 
zobowiązana jest do dokonywania okresowego przeglądu ram w celu dostosowania ich do 
zmian technologicznych i rynkowych;

G. mając na uwadze, że, zamiast rozwijać ramy regulacyjne, Komisja zaangażowała się w 
szereg równoległych inicjatyw indywidualnych, których najnowszym przykładem jest 
„jednolity rynek cyfrowy”;

H. mając na uwadze, że Komisja zadeklarowała zamiar dokonania przeglądu dyrektywy o 
prywatności i łączności elektronicznej oraz zalecenia w sprawie właściwych rynków, ale 
nie innych części ram regulacyjnych;

I. mając na uwadze, że Komisja od 1998 r. nie dokonała aktualizacji obowiązków 
świadczenia usługi powszechnej pomimo wezwania z dyrektywy o prawach obywateli z 
2009 r.;

J. mając na uwadze, że właściwe, stabilne i spójne ramy są niezbędne dla promowania 
inwestycji i konkurencji;

K. mając na uwadze, że wspólne oddolne podejście oparte na NRA okazało się skuteczne w 



PR\940558PL.doc 5/12 PE514.610v01-00

PL

promowaniu wspólnego orzecznictwa regulacyjnego;

L. mając na uwadze, że wprowadzanie bardzo szybkiego dostępu do Internetu postępuje 
powoli, a w chwili obecnej taki dostęp obejmuje zaledwie 3,4% wszystkich stałych 
połączeń, zaś zapotrzebowanie wśród użytkowników jest niewielkie – tylko ok. 2% 
gospodarstw domowych zamawia taką usługę1;

M. mając na uwadze, że kwestie związane z konkurencją pomiędzy tradycyjnymi dostawcami 
i pomiędzy nimi a nowymi dostawcami usług OTT (ang. over-the-top) wymagają uwagi;

N. mając na uwadze, że ramy powinny zachować neutralny charakter, a te same zasady 
powinny mieć zastosowanie do równoważnych usług;

1. ubolewa nad opóźnieniem w transponowaniu przez państwa członkowskie zmienionych 
ram regulacyjnych z 2009 r.;

2. podkreśla, że ramy w znaczący sposób zbliżyły się do postawionych celów

3. jest zdania, że kolejny przegląd powinien mieć na celu dalszy rozwój ram, przy 
jednoczesnym odniesieniu się do słabych punktów i uwzględnieniu postępu 
technologicznego i rynkowego

4. uważa, że podczas przeglądu całości ram regulacyjnych należy uwzględnić następujące 
zagadnienia:

(i) zaległy przegląd obowiązku świadczenia usługi powszechnej, przy uwzględnieniu 
konieczności zmniejszenia przepaści cyfrowej i potrzeby odniesienia się do ograniczeń 
nakładanych przez wytyczne dotyczące pomocy państwa;

(ii) kompetencje NRA we wszystkich kwestiach objętych ramami, łącznie z kwestią 
widma; uprawnienia przyznane NRA w państwach członkowskich oraz, odpowiednio, 
zakres wymogu niezależności NRA;

(iii) współpracę NRA z krajowymi organami ds. konkurencji;

(iv) obowiązki symetryczne związane z dostępem do sieci (art. 12 dyrektywy ramowej), 
ponieważ w niektórych państwach członkowskich NRA nie otrzymały uprawnień 
regulacyjnych;

(v) zasady dotyczące efektu dźwigni (art. 14 dyrektywy ramowej) i zbiorowej pozycji 
dominującej (załącznik II do dyrektywy ramowej), ponieważ pomimo zmian z 2009 r. 
narzędzia te nadal są postrzegane przez NRA jako trudne do wykorzystania;

(vi) proces przeglądu rynku;

(vii) wpływ usług wymiennych na usługi oferowane przez tradycyjnych dostawców, które 
nie muszą być objęte ramami; mogą być potrzebne wyjaśnienia nt. zasięgu neutralności 
technologicznej ram;

                                               
1 SWD(2013)217 Digital agenda scoreboard, s.43.
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(viii) możliwość zniesienia zbędnych regulacji;

(ix) zniesienie regulacji w przypadku pomyślnej analizy rynku i obowiązku ciągłego 
monitoringu;

(x) skuteczność i działanie procedur opisanych w art. 7 i 7a („koregulacja”): zarówno 
Komisja, jak i BEREC pozytywnie oceniają działanie tych procedur jako umożliwiających 
odpowiednie ich zbilansowanie, jednak Komisja jest zdania, że w niektórych przypadkach 
NRA nie dostosowały wszystkich środków regulacyjnych lub przystosowywały je powoli, 
zaś BEREC ubolewa nad dużą presją czasu;

(xi) sytuacje, w których drugi etap procedury nie zostaje zainicjowany ze względu na 
wycofanie przez NRA projektu środka lub ze względu na nieprzedstawienie przez NRA 
propozycji rozwiązania problemu rozpoznanego na danym rynku, w których jedynym 
rozwiązaniem jest postępowanie o naruszenie przepisów: w obu przypadkach powinien 
istnieć sposób zainicjowania odpowiedniej procedury z art. 7 i 7a;

(xii) skuteczność i działanie procedury opisanej w art. 19: Komisja dwukrotnie korzystała 
z uprawnień z art. 19 (zalecenie w sprawie sieci dostępu nowej generacji z września 2010 
r. oraz aktualnie omawiane zalecenie w sprawie niedyskryminacji i metod kalkulacji 
kosztów). W odróżnieniu od art. 7 i 7a, dla procedury opisanej w art. 19 nie określono ram 
czasowych, dlatego dialog między BEREC i Komisją przebiegał mniej sprawnie, co było
powodem skarg ze strony BEREC na temat bardzo krótkiego czasu, jakim dysponował na 
przygotowanie opinii, zaś Komisja ubolewała, że niektóre NRA niechętnie 
współpracowały w okresie planowania i wdrażania;

(xiii) usługi i operatorów o zasięgu ogólnoeuropejskim z uwzględnieniem 
(niewykorzystanych) uprawnień z art. 15 ust. 4 dyrektywy ramowej umożliwiających 
Komisji identyfikację rynków międzynarodowych;

(xiv) BEREC, jego działanie oraz zakres uprawnień;

(xv) wolność dostępu zgodnie z art. 1 ust. 3a dyrektywy ramowej oraz neutralność sieci w 
oparciu o art. 8 ust. 4 lit. g) dyrektywy ramowej;

(xvi) zalecenie w sprawie właściwych rynków; oraz

(xvii) uregulowania dotyczące sprzętu, w tym łączenia sprzętu i systemów operacyjnych;

5. jest zdania, że istotne cele przeglądu to:

(i) zapewnienie, że usługi wymienne podlegają tym samym regułom;

(ii) zagwarantowanie stabilnych i zrównoważonych ram dla inwestycji;

(iii) zapewnienie ujednoliconego, spójnego i skutecznego ich stosowania;

(iv) umożliwienie rozwoju dostawców o zasięgu ogólnoeuropejskim;

6. wyraża przekonanie, że nadrzędnym celem ram prawnych nadal powinno być 
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promowanie korzystnego dla konsumentów i użytkowników sektorowego ekosystemu 
konkurencji i inwestycji oraz konsolidacja wewnętrznego rynku łączności elektronicznej;

7. podkreśla, że ramy regulacyjne muszą pozostać spójne, odpowiednie i skuteczne;

8. jest zdania, że w celu zapewnienia spójnych ram oraz pewności regulacyjnej w 
zaproponowanym tu całościowym – a nie częściowym – przeglądzie ram należy odnieść 
się do takich kwestii, jak paszport unijny, punkt kompleksowej obsługi dla dostawców, 
uzgodnienia techniczne na potrzeby aukcji praw do korzystania z widma czy problemy 
konsumentów;

9. podkreśla, że przegląd taki musi opierać się na szeroko zakrojonych konsultacjach z 
zainteresowanymi stronami oraz na dogłębnej analizie wszystkich problemów;

10. dlatego wzywa Komisję do zapoczątkowania kolejnego przeglądu całości ram, aby 
umożliwić właściwą debatę podczas następnej kadencji parlamentarnej;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

W listopadzie 2007 r. Komisja przedstawiła najnowsze propozycje zmian unijnych ram 
dotyczących łączności elektronicznej; po długich i trudnych negocjacjach Parlament i Rada 
przyjęły zmienione ramy dwa lata później, w listopadzie 2009 r. Termin transpozycji 
zmienionych przepisów do prawodawstwa krajowego wyznaczono na 25 maja 2011 r., tj. 18 
miesięcy od daty ich przyjęcia. Jednak zaledwie niewielka grupa państw członkowskich 
dokonała transpozycji przepisów na czas, a ostatnie z państw członkowskich zakończyło 
pełną transpozycję dopiero w styczniu 2013 r.

Komisja ma obowiązek dokonywania okresowego przeglądu ram i zobowiązała się ostatnio 
do przeglądu dwu integralnych części ram (dyrektywy 2002/58 o prywatności i łączności 
elektronicznej oraz zalecenia w sprawie właściwych rynków), jednak jak dotąd nie 
zapowiedziała przeglądu całościowego.

Pierwszy wniosek, nasuwający się sześć lat od przedstawienia propozycji Komisji, jest taki, 
że wewnętrzny rynek łączności elektronicznej nadal jest niekompletny, nie istnieje np. żaden 
dostawca o zasięgu ogólnoeuropejskim. Mimo że moim zdaniem ujednolicony rynek odgrywa 
zasadniczą rolę, pakiet ten był opracowany z myślą o zagwarantowaniu sektorowi pewności 
regulacyjnej; powinien być postrzegany jako część większej całości, tj. narzędzie, dzięki 
któremu możliwe będzie zapewnienie warunków potrzebnych dla wsparcia i ożywienia 
inwestycji i konkurencji, a w ten sposób wywarcie wpływu na życie obywateli.

Dlatego właśnie należy dokonać oceny skuteczności ram w świetle osiągnięć, a pierwszym 
zagadnieniem, do którego trzeba się odnieść, powinna być przyczyna nieosiągnięcia 
założonego poziomu inwestycji po przyjęciu pakietu.

Biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy, kontekst społeczny i wpływ sektora na wzrost i 
tworzenie nowych miejsc pracy, Komisja powinna przyjąć strategię polegającą na 
założeniach, że ramy same w sobie nie stanowią odpowiedzi na wszystkie wyzwania sektora 
oraz że wpływ na zainteresowane strony wywiera wiele innych przepisów.

Dlatego godnym ubolewania jest ciągłe oczekiwanie na powiązanie przez Komisję tak 
różnych zagadnień, jak ochrona danych, problemy konsumentów, inwestowanie i 
konkurencja, wytyczne dotyczące pomocy państwa itp.

Co zaskakujące, komisarz ds. strategii cyfrowej ogłosiła zamiar przedstawienia przed 
Wielkanocą 2014 r. „pełnego końcowego pakietu” wniosków ustawodawczych w celu 
utworzenia „prawdziwie jednolitego rynku”, tj. „wewnętrznego rynku łączności 
elektronicznej” przewidzianego w propozycjach z roku 2007.

O ile rozumiem tok myślenia Komisji, zasadniczo popieram ideę wspólnego europejskiego 
paszportu (przy zastosowaniu koniecznych środków towarzyszących dotyczących nadzoru, 
dumpingu podatkowego, jak również ochrony konsumentów i pracowników oraz ochrony 
danych), a także większą harmonizację przydziału i aukcji widma, aby umożliwić realizację 
podejścia ogólnoeuropejskiego i uniknąć błędów z przeszłości dotyczących np. cen 
częstotliwości. Jestem też oczywiście zwolenniczką dalszego rozwijania pojęcia neutralności 
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sieci i przekucia go w twarde prawo. Twierdzę jednak, że są to zagadnienia trudne i wrażliwe, 
wymagające dogłębnych konsultacji i analiz, a przedstawianie ich współustawodawcom w 
formie częściowej byłoby niewłaściwe. Reguły nie mogą się nieustannie zmieniać. 
Wolałabym, aby te zagadnienia, jak również inne problemy wskazane w niniejszym 
sprawozdaniu, były częścią kolejnego szeroko zakrojonego przeglądu ram.

W rzeczywistości, mimo że ramy z 2009 r. są wyraźnie lepsze od ram poprzedzających, np. 
dzięki wyposażeniu NRA w skuteczne i spójne narzędzia regulacyjne, uważam, że od czasu 
ich przyjęcia wraz z powstaniem nowego ekosystemu, wynikającego z rozwoju nowych 
technologii, pojawienia się nowych graczy i modeli biznesowych oraz nowych potrzeb i 
oczekiwań klientów, pojawiły się nowe wyzwania.

Są to m.in. sieci dostępu nowej generacji (z uwzględnieniem zalecenia Komisji w sprawie 
sieci dostępu nowej generacji), polityka w zakresie widma radiowego oraz bezpieczeństwo 
cybernetyczne. Bardzo niepokoi mnie niedawna tendencja Komisji do wykorzystywania 
nowych propozycji (np. projekt zalecenia w sprawie metod kalkulacji kosztów i 
niedyskryminacji) do określania bardzo szczegółowych działań, która sprawia wrażenie 
dążenia do zastąpienia organów regulacyjnych. Komisja powinna zidentyfikować braki w 
prawie, w jasny sposób zdefiniować wspólne cele i przeprowadzić pełne, formalne i publiczne 
konsultacje na temat sposobu ich osiągnięcia, zanim przedstawi nowe propozycje.

W konsekwencji oczekiwałabym odejścia przez Komisję od surowego pojmowania roli 
regulacji raczej poprzez tworzenie dynamiki i proponowanie środków mających na celu 
lepsze wykorzystanie już dostępnych narzędzi zawartych w ramach, niż przez proponowanie 
całkiem nowej inicjatywy, która wydaje się prawie niemożliwa do przyjęcia przez 
współustawodawców przed końcem kadencji. Dodatkowo taka propozycja może być wręcz 
przyczyną wzrostu niepewności i zmniejszenia się inwestycji.

Dlatego z zadowoleniem przyjmuję tę okazję do zbadania ram i do poszukiwania odpowiedzi 
na pytanie, jakie jest stanowisko Komisji wobec zagadnień przedłożonych już w 2009 r., ale 
które z powodu braku porozumienia zostały wtedy tylko poruszone.

Widmo
W odniesieniu do widma, w ramach przyjęto „umiarkowaną” zasadę neutralności technologii 
i usług, co dało początek pierwszemu programowi polityki w dziedzinie widma radiowego, 
który nawoływał do stworzenia katalogu wykorzystania częstotliwości przez państwa 
członkowskie. Była to dla Komisji okazja do odegrania ważniejszej roli w zakresie widma, 
pod jednym jednak warunkiem: udowodnienia zdolności do koordynowania tej dziedziny i 
wykazania europejskiej wartości dodanej. Jednak kilka lat później nadal oczekujemy na 
usługi o zakresie prawdziwie ogólnoeuropejskim, zaś zapowiadany katalog ciągle jest 
przyszłością.

Neutralność sieci
Negocjacje wokół głośnej poprawki nr 138 doprowadziły do deklaracji ze strony Komisji o 
podjęciu działań wobec dyskryminacji treści i neutralności sieci. Organy regulacyjne 
wykonały ogromną pracę na rzecz rozpoznania takich problemów, jak blokowanie treści czy 
niezadowalająca jakość usług, lecz poza słabym komunikatem na temat przejrzystości i 
swobody zmiany dostawcy usług internetowych Komisja nie zajęła się dotąd tym 
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zagadnieniem.

Jak już wspomniałam, neutralność sieci jest niezmiernie ważnym tematem, wymagającym 
dogłębnych konsultacji i namysłu, nie możemy ryzykować nieprzeprowadzenia debaty na 
temat podstawowych praw obywatelskich, ale podkreślam potrzebę pójścia dalej niż same 
wytyczne i wypracowania prawdziwie wiążącego instrumentu.

Usługi OTT
Ramy prawne, w szczególności art. 10 dyrektywy o zezwoleniach, skupiają się na 
operatorach, jednak krajobraz łączności poszerzył się też o innych operatorów, takich jak
dostawcy usług OTT. Również art. 2 lit. c) dyrektywy ramowej w wyraźny sposób wyłącza 
usługi społeczeństwa informacyjnego. Chciałabym zbadać potrzebę objęcia dostawców usług 
OTT tymi samymi przepisami w odniesieniu do ochrony treści, dostępu czy prywatności, gdy 
dostarczają usługi porównywalne z usługami obecnie objętymi zakresem ram.

Usługi powszechne
Pomimo zawartego w ramach z 2009 r. wezwania do przeglądu obowiązku świadczenia usług 
powszechnych w celu uwzględnienia osiągnięć techniki, Komisja nie przedstawiła żadnego 
planu związanego z tym zagadnieniem. Po raz kolejny wzywam Komisję do przedstawienia 
propozycji uwzględniającej niezbędne zmniejszenie przepaści cyfrowej i do odniesienia się 
do ograniczeń nakładanych przez wytyczne dotyczące pomocy państwa, które powinny zostać 
uaktualnione.

Roaming
Roaming w pewnym sensie stanowi szczególny problem polityczny. Pakiet 
telekomunikacyjny nie odnosił się do tej kwestii – i nie jestem przekonana o takiej potrzebie, 
jednak wydaje się, że część decydentów jest skłonna poprzeć szybką publikację nowej wersji.

Muszę przypomnieć, że obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie roamingu zostało 
przyjęte zaledwie w ubiegłym roku i nakłada na dostawców szereg środków, mających na 
celu stworzenie konkurencji i w ten sposób obniżenie cen połączeń w roamingu do poziomu 
cen połączeń krajowych. Przegląd tego rozporządzenia jest zaplanowany na 2016 r. Przy 
najlepszych nawet intencjach zastanawianie się przez Komisję nad przedstawieniem 
pomysłów, którym sprzeciwiała się zaledwie rok temu i które były poddane pod dyskusję i 
odrzucone zarówno przez Parlament, jak i Radę, byłoby zaskakujące. Całkowicie popieram 
zniesienie opłat roamingowych, o co moja Grupa wnioskowała podczas ostatniego przeglądu 
rozporządzenia w sprawie roamingu, jednak obecnie musimy wierzyć, że zaproponowany 
praz Komisję, poprawiony przez Parlament i wdrożony ubiegłorocznym rozporządzeniem 
system działa; w tym przypadku pewność i spójność regulacyjna, prowadzące do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie roamingu w 2016 r. (może on być zaawansowany i włączony w 
przegląd całościowy), powinny przeważyć, o ile Komisja nie będzie w stanie udowodnić, że 
zaledwie rok temu po prostu źle je zrozumiała i że dalsze zmiany mogą przynieść więcej 
korzyści niż strat. Wewnętrzny rynek łączności elektronicznej nie kręci się tylko wokół 
roamingu.

Przeprowadziłam własne „mini konsultacje”, aby uzyskać lepszy obraz tych problemów. 
Zadałam szereg pytań BEREC i Komisji, w celu poznania ich aktualnego toku myślenia 
przeze mnie i innych posłów. Otrzymane odpowiedzi są dostępne na stronie Komisji 
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Przemysłu, Badań Naukowych i Energii: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.

Szereg uwag BEREC wydało mi się szczególnie ciekawych. Należą do nich:

 to, że skala i tempo zmian w sektorze łączności, np. powstawanie nowych technologii, 
graczy i modeli biznesowych, jak również rosnąca po 2009 r. konwergencja sieci, 
usług, aplikacji i treści, postawiły nowe wyzwania i wymagają refleksji nad ich 
przyszłym wpływem na potrzeby kolejnego przeglądu ram;

 potrzeba stabilnych i spójnych ram w celu zagwarantowania inwestycji i konkurencji, 
m.in. poprzez umożliwianie działań wobec potencjalnie niekonkurencyjnych 
zachowań, takich jak zbiorowa pozycja dominująca, na które trudno jest obecnie 
reagować;

 potrzeba pełniejszego zaangażowania NRA np. w kwestię widma, poszerzenie 
wymogu ich niezależności, potrzeba zatrzymania przez nie ekspertów również w 
dobie cięć budżetowych oraz potrzeba koordynacji działań NRA i organów ds. 
konkurencji;

 potrzeba dookreślenia ról, procedur i współpracy BEREC i Komisji, łącznie z 
przeprowadzaniem przez Komisję intensywniejszych i bardziej systematycznych 
konsultacji BEREC przed przedstawieniem nowych propozycji, gdyż narzędzie to 
istnieje, ale nie jest w pełni wykorzystywane przez Komisję;

 obowiązek świadczenia usługi powszechnej (do tej kwestii odniosą się moi koledzy z 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów);

 rola i znaczenie uregulowania asymetrycznego i symetrycznego w szczególności w 
kontekście sieci dostępu nowej generacji;

 zagadnienie właściwych rynków i znoszenia uregulowań;
 skomplikowany problem urządzeń, takich jak słuchawki, które same w sobie często są 

usługami łączonymi, z którymi użytkownicy są związani.
Szczególnie w odniesieniu do inwestycji i rozwijania bardzo szybkich sieci, pragnę 
podkreślić, że pomimo niefortunnego wniosku Komisji o poważne zmniejszenie budżetu 
instrumentu „Łącząc Europę”, pobudzanie inwestycji w rozwój infrastruktury 
telekomunikacyjnej jest co najmniej tak ważne, jak regulowanie już istniejących sieci, zaś 
brak koordynacji ze strony UE mógłby mieć w przyszłości bardzo negatywne skutki.

Zasadniczo uważam, że poprzedzające obecne ramy regulacje dotyczące łączności 
elektronicznej dobrze spełniły swą rolę i pozwoliły stworzyć dynamiczną branżę oraz 
przyniosły konsumentom i innym użytkownikom namacalne korzyści. Jak już wskazałam 
powyżej, istnieje jednak szereg problemów, które również będą wymagały uwagi podczas 
następnego przeglądu ram. Nie znaczy to, że ramy same w sobie nie działają, ale raczej 
pokazuje tempo rozwoju tego sektora.

Powinna istnieć możliwość rozwijania ram. Jak wielokrotnie podkreślałam w trakcie 
negocjowania przeglądu z 2009 r., powinna to być ewolucja, nie rewolucja. Ewolucja to 
rozpoznawanie obszarów wymagających poprawy oraz wyszukiwanie możliwych do 
realizacji rozwiązań i kompromisów między wieloma konkurującymi aspektami. Jest to 
zadanie o ogromnym znaczeniu dla gospodarki, dużym potencjale wywierania na obywateli 
tak korzystnego, jak i negatywnego wpływu. Wymaga ono ostrożnej debaty i analiz.
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Komisja zawarła niektóre cele dowolnego przeglądu ram już w propozycjach z 2007 r. Cele te 
to nadal: potrzeba skuteczniejszego zarządzania widmem; o ile uregulowania są potrzebne, 
mają być one skuteczne i proste, a także pełne utworzenie wewnętrznego rynku łączności 
elektronicznej. Od tamtego czasu pojawiły się nowe problemy związane ze skalą i tempem 
zmian w branży telekomunikacyjnej oraz z oczekiwaniami klientów. Niektóre z nich 
wymieniłam powyżej. Należy też zapobiegać fragmentaryzacji, zarówno w znaczeniu 
odmiennych zasad mających zastosowanie w różnych państwach członkowskich, jak również 
w odniesieniu do ram nietworzących spójnej całości. Dobrze zaprojektowane ramy, bazujące 
na dotychczasowym dorobku, same w sobie powinny wystarczyć do zapewnienia zasad, reguł 
i narzędzi potrzebnych do rozwiązania tych ważnych problemów.


