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Poprawka 9
Constanze Angela Krehl
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu urzeczywistnienia jednolitego 
europejskiego rynku łączności 
elektronicznej i wzmocnienia spójności 
terytorialnej i społecznej konieczne jest 
zatem, aby priorytet inwestycyjny 2a 
wymieniony w art. 5 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
.../2013 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 
szczegółowych przepisach dotyczących 
celu „Inwestycje we wzrost i zatrudnienie” 
oraz uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1080/2006 został zrealizowany zarówno 
w celu poprawy dostępu 
szerokopasmowego i rozbudowy 
ultraszybkich sieci, jak i wspierania 
wdrażania nowych technologii i sieci w 
gospodarce cyfrowej, oraz aby umożliwić 
wszystkim europejskim regionom 
inwestycje w te dziedziny, co reguluje 
również art. 4 tego samego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 10
Younous Omarjee
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Inwestycje w infrastrukturę nowej 
generacji niezbędne do tego, by 
Europejczycy mogli korzystać z nowych 
nowatorskich usług, nie powinny 
ograniczać się do obszarów położonych 
centralnie lub obszarów o dużej gęstości 
zaludnienia, gdzie przyniosą zyski w 
krótkim czasie.  Muszą one także 



PE526.200v01-00 4/13 AM\1014198PL.doc

PL

obejmować jednocześnie regiony 
peryferyjne i najbardziej oddalone, mniej 
zaludnione i mniej rozwinięte, aby nie 
pogłębiać dodatkowo ich zapóźnienia w 
rozwoju.

Or. fr

Poprawka 11
Younous Omarjee
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dostawcy usług łączności 
eletronicznej, w tym operatorzy sieci 
ruchomych lub grupy takich operatorów, 
powinni mieć możliwość, aby w sposób 
efektywny i dostępny kosztowo wspólnie 
zapewnić pokrycie zasięgiem sieci 
znacznej części terytorium Unii dla dobra 
użytkowników końcowych i dlatego 
powinni mieć możliwość wykorzystania 
widma radiowego w kilku państwach 
członkowskich na zbliżonych warunkach, z 
wykorzystaniem podobnych procedur, 
kosztów, terminów, okresów 
obowiązywania praw do użytkowania 
zharmonizowanych pasm częstotliowści 
oraz pakietów komplementarnych pasm 
częstotliwości, takich jak np. pasma 
obejmujące niższe i wyższe częstotliwości, 
umożliwiajace pokrycie zasięgiem sieci 
zarówno obszary wysoko, jak i słabo 
zaludnione. Inicjatywy na rzecz większej 
koordynacji i spójności zwiększą również 
przewidywalność środowiska 
inwestycyjnego związanego z 
inwestycjami w sieci. Takiej 
przewidywalności wyraźnie sprzyjałaby 
również jasna polityka na rzecz długich 
okresów obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości, bez 
uszczerbku dla nieograniczonego okresu 
obowiązywania takich praw w niektórych 
państwach członkowskich, w połączeniu z 
jasnymi warunkami przekazywania, 

(19) Dostawcy usług łączności 
elektronicznej, w tym operatorzy sieci 
ruchomych lub grupy takich operatorów, 
powinni mieć możliwość, aby w sposób 
efektywny i dostępny kosztowo wspólnie 
zapewnić pokrycie zasięgiem sieci 
znacznej części terytorium Unii, w tym w 
szczególności regionów najbardziej 
oddalonych, dla dobra użytkowników 
końcowych i dlatego powinni mieć 
możliwość wykorzystania widma 
radiowego w kilku państwach 
członkowskich na zbliżonych warunkach, z 
wykorzystaniem podobnych procedur, 
kosztów, terminów, okresów 
obowiązywania praw do użytkowania 
zharmonizowanych pasm częstotliwości
oraz pakietów komplementarnych pasm 
częstotliwości, takich jak np. pasma 
obejmujące niższe i wyższe częstotliwości, 
umożliwiające pokrycie zasięgiem sieci 
zarówno obszary wysoko, jak i słabo 
zaludnione. Inicjatywy na rzecz większej 
koordynacji i spójności zwiększą również 
przewidywalność środowiska 
inwestycyjnego związanego z 
inwestycjami w sieci. Takiej 
przewidywalności wyraźnie sprzyjałaby 
również jasna polityka na rzecz długich 
okresów obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości, bez 
uszczerbku dla nieograniczonego okresu 
obowiązywania takich praw w niektórych 
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dzierżawy lub współdzielenia części lub 
całości widma radiowego objętego takim 
indywidualnym prawem do użytkowania.

państwach członkowskich, w połączeniu z 
jasnymi warunkami przekazywania, 
dzierżawy lub współdzielenia części lub 
całości widma radiowego objętego takim 
indywidualnym prawem do użytkowania.

Or. fr

Poprawka 12
Lambert van Nistelrooij
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy poprawić koordynację i 
spójność praw do korzystania z widma 
radiowego, przynajmniej w odniesieniu do 
tych zakresów częstotliwości, które zostały 
zharmonizowane na potrzeby 
bezprzewodowego dostępu w stałej 
lokalizacji oraz usług nomadycznej i 
ruchomej łączności szerokopasmowej.
Obejmuje to pasma określone na szczeblu 
ITU dla zaawansowanych systemów IMT
(International Mobile 
Telecommunications), jak również pasma 
wykorzystywane przez lokalne sieci 
radiowe (RLAN), takie jak 2,4 GHz i 5 
GHz. Działaniami tymi należy również 
objąć pasma, które mogą być 
zharmonizowane w przyszłości na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, jak przewidziano w art. 
3 lit. b) programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego oraz w opinii 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
pt. „Strategiczne wyzwania dla Europy 
dotyczące rosnącego zapotrzebowania na 
widmo radiowe do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej”, przyjętej w 
dniu 13 czerwca 2013 r.; w najbliższej 
przyszłości mogą to być takie pasma jak 
np. 700 MHz, 1,5 GHz oraz zakres 3,8–4,2 
GHz.

(20) Należy poprawić koordynację i 
spójność praw do korzystania z widma 
radiowego, przynajmniej w odniesieniu do 
tych zakresów częstotliwości, które zostały 
zharmonizowane na potrzeby 
bezprzewodowego dostępu w stałej 
lokalizacji oraz usług nomadycznej i 
ruchomej łączności szerokopasmowej.
Obejmuje to pasma określone na szczeblu 
ITU dla zaawansowanych systemów IMT
(International Mobile 
Telecommunications), jak również pasma 
wykorzystywane przez lokalne sieci 
radiowe (RLAN), takie jak 2,4 GHz i 5 
GHz. Działaniami tymi należy również 
objąć pasma, które mogą być 
zharmonizowane w przyszłości na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, jak przewidziano w art. 
3 lit. b) programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego oraz w opinii 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
pt. „Strategiczne wyzwania dla Europy 
dotyczące rosnącego zapotrzebowania na 
widmo radiowe do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej”, przyjętej w 
dniu 13 czerwca 2013 r.; w najbliższej 
przyszłości mogą to być takie pasma jak 
np. 700 MHz oraz 1,5 GHz.

Or. en
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Poprawka 13
Younous Omarjee
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Należy także zapewnić większe 
bezpieczeństwo danych użytkowników 
końcowych, którzy korzystają z punktów 
dostępu RLAN, aby zwiększyć zaufanie 
konsumentów, a w konsekwencji 
umożliwić rozwój bezprzewodowej 
infrastruktury łączności 
szerokopasmowej.

Or. fr

Poprawka 14
Lambert van Nistelrooij
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwa członkowskie powinny
zapewnić, aby zarządzanie widmem 
radiowym na poziomie krajowym nie
uniemożliwiało innym państwom 
członkowskim korzystania z widma 
radiowego, z którego mają one prawo 
korzystać, ani wypełniania ich zobowiązań 
w odniesieniu do pasm, których 
użytkowanie jest zharmonizowane na 
poziomie unijnym. Opierając się na 
dotychczasowych działaniach Zespołu ds. 
Polityki Spektrum Radiowego, należy 
wprowadzić mechanizm koordynacji w 
celu zapewnienia każdemu państwu 
członkowskiemu równego dostępu do 
widma radiowego oraz w celu zapewnienia 
spójnych i egzekwowalnych wyników 
koordynacji.

(30) W przypadku pasm 
zharmonizowanych na poziomie Unii na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, by problemy 
koordynacyjne nie opóźniały 
niepotrzebnie wdrażania 
zharmonizowanych harmonogramów i 
terminów przydzielania widma; w 
szczególności zarządzanie widmem 
radiowym na poziomie krajowym nie
powinno uniemożliwiać innym państwom 
członkowskim korzystania z widma 
radiowego, z którego mają one prawo 
korzystać, ani wypełniania ich zobowiązań 
w odniesieniu do takich pasm. Opierając 
się na dotychczasowych działaniach 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego, 
należy wprowadzić mechanizm 
koordynacji w celu zapewnienia każdemu 
państwu członkowskiemu równego dostępu 
do widma radiowego oraz w celu 
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zapewnienia spójnych i egzekwowalnych 
wyników koordynacji.

Or. en

Poprawka 15
Younous Omarjee
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zakończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
wymaga również usunięcia barier w 
dostępie użytkowników końcowych do 
usług łączności elektronicznej w całej Unii.
Władze publiczne nie powinny zatem 
zwiększać ani utrzymywać barier dla 
transgranicznej sprzedaży takich usług.
Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie powinni odmawiać ani 
ograniczać użytkownikom końcowym 
dostępu, a także nie powinni 
dyskryminować odbiorców końcowych ze 
względu na ich obywatelstwo lub państwo 
członkowskie zamieszkania.
Zróżnicowanie powinno być jednak 
możliwe na podstawie obiektywnie 
uzasadnionych różnic w kosztach, stopniu 
ryzyka i warunkach rynkowych, takich jak
np. zmiany popytu i polityka cenowa 
konkurentów.

(43) Zakończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
wymaga również usunięcia barier w 
dostępie użytkowników końcowych do 
usług łączności elektronicznej w całej Unii.
Władze publiczne nie mogą zatem 
zwiększać ani utrzymywać barier dla 
transgranicznej sprzedaży takich usług.
Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą odmawiać ani 
ograniczać użytkownikom końcowym 
dostępu, a także nie powinni 
dyskryminować odbiorców końcowych ze 
względu na ich obywatelstwo lub państwo 
członkowskie zamieszkania.
Zróżnicowanie powinno być jednak 
możliwe na podstawie obiektywnie 
uzasadnionych różnic w kosztach, stopniu 
ryzyka i warunkach rynkowych, takich jak 
np. zmiany popytu i polityka cenowa
konkurentów.

Or. fr

Poprawka 16
Younous Omarjee
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Kryteria oddalenia, charakteru 
wyspiarskiego, niskiej gęstości 
zaludnienia, niewielkiego popytu ze strony 
konsumentów oraz istnienia mniejszych 



PE526.200v01-00 8/13 AM\1014198PL.doc

PL

obszarów roamingowych wewnątrz kraju, 
jakie charakteryzuje niektóre regiony 
europejskie, w szczególności regiony 
najbardziej oddalone, nie mogą zostać 
uznane za obiektywne kryteria 
pozwalające uzasadnić stosowanie 
wyższych cen przez dostawców stałych lub 
mobilnych usług łączności elektronicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Europejski rynek łączności elektronicznej, którego stworzeniu służy omawiane 
rozporządzenie, musi umożliwić wszystkim konsumentom w Unii Europejskiej korzystanie z 
identycznych cen i z wolnego od dyskryminacji dostępu do usług łączności elektronicznej.  
Dlatego też oddalenie, charakter wyspiarski, niska gęstość zaludnienia, niewielki popyt ze 
strony konsumentów oraz fakt istnienia mniejszych obszarów roamingowych wewnątrz kraju 
nie powinny powodować stosowania wyższych cen.

Poprawka 17
Lambert van Nistelrooij
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Istnieje również zapotrzebowanie 
wśród użytkowników końcowych na usługi 
i aplikacje wymagające podwyższonej 
zapewnionej jakości usług, oferowane 
przez dostawców łączności elektronicznej 
dla ludności lub dostawców usług, 
aplikacji lub treści. Usługi takie mogą 
obejmować m.in. nadawanie sygnału 
telewizyjnego za pośrednictwem protokołu 
internetowego (IP-TV), wideokonferencje i 
niektóre zastosowania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Użytkownicy końcowi 
powinni zatem mieć swobodę zawierania 
umów o świadczenie specjalistycznych 
usług o podwyższonym poziomie jakości z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcami treści, aplikacji 
lub usług.

(49) Istnieje również zapotrzebowanie 
wśród użytkowników końcowych na usługi 
i aplikacje wymagające podwyższonej 
zapewnionej jakości usług, oferowane 
przez dostawców łączności elektronicznej 
dla ludności lub dostawców usług, 
aplikacji lub treści. Usługi takie mogą 
obejmować m.in. nadawanie sygnału 
telewizyjnego za pośrednictwem protokołu 
internetowego (IP-TV), wideokonferencje i 
niektóre zastosowania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Użytkownicy końcowi 
powinni zatem mieć swobodę zawierania 
umów o świadczenie specjalistycznych 
usług o podwyższonym poziomie jakości z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcami treści, aplikacji 
lub usług. Świadczenie takich 
specjalistycznych usług nie może 
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
dostępu do internetu. Ponadto środki 
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zarządzania ruchem nie powinny być 
stosowane w sposób umożliwiający 
dyskryminację usług specjalistycznych 
konkurujących z usługami oferowanymi 
przez dostawcę dostępu do internetu 
bezpośrednio lub w porozumieniu z 
innymi przedsiębiorstwami, jeśli nie 
istnieje obiektywne uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 18
Lambert van Nistelrooij
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Dwustronne lub wielostronne umowy 
roamingowe mogą umożliwić operatorowi 
sieci ruchomej uznanie usług roamingu, z 
których korzystają jego klienci krajowi w 
sieciach partnerów, za usługi w znacznym 
stopniu równoważne z usługami 
świadczonymi takim klientom w jego 
własnych sieciach, co może mieć znaczny 
wpływ na stosowane przez niego ceny 
detaliczne zapewnienia takiego 
wirtualnego zasięgu wewnątrz sieci 
operatorów w całej Unii. Takie 
rozwiązanie na poziomie hurtowym może 
umożliwić opracowanie nowych 
produktów roamingowych, a tym samym 
zwiększyć wybór i konkurencję na 
poziomie detalicznym.

(73) Handlowe lub techniczne umowy 
roamingowe mogą umożliwić operatorowi 
sieci ruchomej uznanie usług roamingu, z 
których korzystają jego klienci krajowi w 
sieciach partnerów, za usługi w znacznym 
stopniu równoważne z usługami 
świadczonymi takim klientom w jego 
własnych sieciach, co może mieć znaczny 
wpływ na stosowane przez niego ceny 
detaliczne zapewnienia takiego 
wirtualnego zasięgu wewnątrz sieci 
operatorów w całej Unii. Takie 
rozwiązanie na poziomie hurtowym może 
umożliwić opracowanie nowych 
produktów roamingowych, a tym samym 
zwiększyć wybór i konkurencję na 
poziomie detalicznym.

Or. en

Poprawka 19
Younous Omarjee
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) państwa członkowskie i ograny 
publiczne czuwają nad zapewnieniem 
braku dyskryminacji w stosowaniu cen, 
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korzystaniu z publicznych sieci łączności 
elektronicznej oraz dostępie obywateli do 
usług łączności elektronicznej na całym 
obszarze Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 20
Younous Omarjee
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwiać inwestycje i innowacje w nową 
i zmodernizowaną infrastrukturę o 
wysokiej wydajności, która obejmuje 
zasięgiem całą Unię i która może 
zaspokoić nieustannie ewoluujące 
zapotrzebowanie użytkowników 
końcowych;

c) ułatwiać inwestycje i innowacje w nową 
i zmodernizowaną infrastrukturę o 
wysokiej wydajności, która obejmuje 
zasięgiem całą Unię i która może 
zaspokoić nieustannie ewoluujące 
zapotrzebowanie użytkowników 
końcowych, szczególnie w regionach o 
niższej gęstości zaludnienia, regionach 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych;

Or. fr

Poprawka 21
Lambert van Nistelrooij
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejski dostawca łączności 
elektronicznej ma prawo do dostarczania 
sieci łączności elektronicznej i świadczenia 
usług łączności elektronicznej w całej Unii 
oraz do wykonywania praw związanych z 
dostarczaniem takich sieci i świadczeniem 
takich usług w każdym państwie 
członkowskim, w którym prowadzi 
działalność na podstawie jednolitego 
zezwolenia unijnego, oraz podlega tylko 
wymogom zgłoszenia określonym w art. 4.

1. Każdy dostawca łączności elektronicznej
mający siedzibę w Unii ma prawo do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
i świadczenia usług łączności 
elektronicznej w całej Unii oraz do 
wykonywania praw związanych z 
dostarczaniem takich sieci i świadczeniem 
takich usług w każdym państwie 
członkowskim, w którym prowadzi 
działalność.

Or. en
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Poprawka 22
Lambert van Nistelrooij
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla ich zobowiązań 
wynikających z odpowiednich umów 
międzynarodowych, w tym Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego ITU, właściwe 
organy krajowe zapewniają organizację 
użytkowania widma radiowego na swoim 
terytorium oraz podejmują w szczególności 
wszelkie konieczne środki w zakresie 
rozdzielania i przydzielania częstotliwości 
radiowych mające na celu zapewnienie, 
aby żadne inne państwo członkowskie nie 
miało trudności w zezwalaniu na
korzystanie z danego zharmonizowanego 
pasma na swoim terytorium zgodnie z 
prawodawstwem Unii.

1. Bez uszczerbku dla ich zobowiązań 
wynikających z odpowiednich umów 
międzynarodowych, w tym Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego ITU, właściwe 
organy krajowe, mając na uwadze w 
szczególności zagwarantowanie wdrożenia 
art. 12, zapewniają organizację 
użytkowania widma radiowego na swoim 
terytorium oraz podejmują w szczególności 
wszelkie konieczne środki w zakresie 
rozdzielania i przydzielania częstotliwości 
radiowych mające na celu zapewnienie, 
aby żadne inne państwo członkowskie nie 
miało trudności w zezwalaniu na 
korzystanie z danego zharmonizowanego 
pasma do bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej na swoim terytorium 
zgodnie z prawodawstwem Unii.

Or. en

Poprawka 23
Lambert van Nistelrooij
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Każde z zainteresowanych państw 
członkowskich może zwrócić się do 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
o dobre usługi mające na celu zapewnienie 
temu państwu lub każdemu innemu 
państwu członkowskiemu pomocy w 
spełnieniu wymogów niniejszego artykułu.

Każde z zainteresowanych państw 
członkowskich może zwrócić się do 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
o dobre usługi mające na celu zapewnienie 
temu państwu lub każdemu innemu 
państwu członkowskiemu pomocy w 
spełnieniu wymogów, o których mowa w 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 24
Lambert van Nistelrooij
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 a
Do dnia 31 grudnia 2014 r. BEREC 
przyjmie jedną wartość dla każdej stawki 
za zakańczanie połączeń w sieciach 
stacjonarnych i ruchomych obliczoną 
zgodnie z zaleceniem Komisji C(2009) 
3359 final z dnia 7.5.2009 r. w sprawie 
uregulowań dotyczących stawek za 
zakańczanie połączeń w sieciach 
stacjonarnych i ruchomych w UE.
Do dnia 30 czerwca 2015 r. wszystkie 
krajowe organy regulacyjne 
zagwarantują, że operatorzy posiadający 
znaczną pozycję rynkową w zakresie 
hurtowego zakańczania połączeń 
głosowych w poszczególnych publicznych 
sieciach telefonicznych wskazani przez 
wspomniane organy w wyniku analizy 
rynku przeprowadzonej zgodnie dyrektywą 
2009/140/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 25 listopada 20091 będą 
pobierać stawki za zakańczanie połączeń 
określone przez BEREC w niniejszym 
ustępie.
__________________
1 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.

Or. en

Poprawka 25
Jens Nilsson
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnienie usług specjalistycznych nie 
może w żaden sposób prowadzić do 
obniżenia jakości dostępu do internetu, w 
szczególności w regionach najbardziej 
oddalonych i położonych na północy słabo 



AM\1014198PL.doc 13/13 PE526.200v01-00

PL

zaludnionych terenach, gdzie dostępu do 
internetu i jego jakość są często 
ograniczone.

Or. en

Uzasadnienie

Siły rynkowe często nie biorą odpowiedzialności za dostarczenie dostępu do internetu 
szerokopasmowego na oddalonych i słabo zaludnionych obszarach. Na takich obszarach 
dostęp do internetu ma szczególne znaczenie z powodu konieczności kompensowania dużych 
odległości geograficznych. Dostęp do szerokopasmowego internetu jest kluczowy w regionach 
najbardziej wysuniętych na północ, gdzie turystyka dwudziestokrotnie zwiększa zaludnienie w 
niektórych okresach roku.


