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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskiego jednolitego rynku łączności 
elektronicznej stanowi zakończenie dekady interwencji ustawodawczych Unii Europejskiej 
mających na celu umożliwienie konsumentom i przedsiębiorstwom dostępu do usług 
łączności elektronicznej bez ograniczeń i po przystępnej cenie. W Unii Europejskiej 
występuje podział na 28 odrębnych krajowych rynków, które różnią się w zakresie
wydawania zezwoleń, warunków regulacyjnych, przydzielania częstotliwości i ochrony 
konsumentów. Skutek tego rozdrobnienia jest negatywny. W szczególności stanowi ono 
przeszkodę w świadczeniu usług transgranicznych, powoduje wysokie ceny połączeń między 
państwami członkowskimi Unii i niepełne wykorzystanie istniejących sieci. Obecna sytuacja 
wpływa również negatywnie na konkurencyjność i zatrudnienie, szczególnie w sektorach, 
w których poprawa konkurencyjności oparta jest na łączności i świadczeniu zintegrowanych 
usług: logistyki, usług bankowych, transportu, energii, handlu detalicznego, służby zdrowia 
itd.

Komisja Rozwoju Regionalnego pozytywnie ocenia wpływ wniosku dotyczącego 
rozporządzenia na rozwój regionów transgranicznych i na wzmocnienie współpracy obszarów 
transgranicznych. 

Komisja Rozwoju Regionalnego podkreśla, iż europejskie fundusze strukturalne odgrywają 
już główną rolę w finansowaniu europejskiej agendy cyfrowej. W tym kontekście komisja 
pozytywnie ocenia wpływ wniosku dotyczącego rozporządzenia na wspieranie inwestycji 
publicznych w środowisku cyfrowym.

Wraz z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia stanowiącego przedmiot niniejszej opinii 
Komisja przyjmuje zalecenie, które między innymi będzie miało na celu „poprawienie 
otoczenia dla inwestycji w sieci szerokopasmowe”. Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca 
się z prośbą o zwiększenie zakresu tego zalecenia, aby wspomóc rozwój powszechnego 
zasięgu cyfrowego na całym obszarze europejskim, w tym w regionach oddalonych i na 
wyspach.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystki, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Korzystne warunki w zakresie 
przyjmowania i odbierania technologii 
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informacyjno-komunikacyjnych
w regionach stanowią istotny, a nawet 
decydujący czynnik, ponieważ poziom 
regionalny jest poziomem 
uprzywilejowanym dla rozwoju 
zapotrzebowania na technologie 
informacyjno-komunikacyjne, jak to
podkreślono w studium sporządzonym
przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki 
Wewnętrznej Unii Europejskiej 
Parlamentu Europejskiego, Departament
B – Dyrekcję ds. Polityki Strukturalnej 
i Polityki Spójności pt. „Internet, agenda 
cyfrowa i rozwój gospodarczy regionów 
europejskich”, opublikowanym w 2013 r.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Poziom regionalny jest właściwy do 
wskazania możliwości oferowanych przez 
społeczeństwo informacyjne 
i prowadzenia programów pobudzających
jego rozwój, jak zostało to opisane we 
wspomnianym studium. To studium
pokazuje również, że interakcja pomiędzy 
różnymi poziomami zarządzania ma 
ogromny potencjał dotyczący wzrostu 
gospodarczego. Podejścia odgórne
i oddolne powinny być łącznie albo 
przynajmniej równolegle rozwijane, aby 
osiągnąć cel utworzenia jednolitego rynku 
cyfrowego.

Or. fr
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Inwestowanie w infrastruktury nowej 
generacji, co jest niezbędne do
umożliwienia Europejczykom korzystania 
z nowych innowacyjnych usług, nie może 
ograniczać się do obszarów centralnych 
lub gęsto zaludnionych, gdzie będą one 
łatwo opłacalne. Inwestycje powinny być 
również równolegle rozciągnięte na 
regiony oddalone, mniej gęsto zaludnione 
i mniej rozwinięte, tak by nie pogorszyć 
jeszcze bardziej problemów rozwojowych 
tych obszarów.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej 
w Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, 
a w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej 
w Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, 
a w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii, bez względu na ich 
miejsce zamieszkania, dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
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szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie 
i wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń 
i udostępniania pasma 800 MHz na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE 
w sprawie programu dotyczącego polityki 
w zakresie widma radiowego (RSPP), 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
harmonizację warunków dostępności 
widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu.

szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie 
i wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń 
i udostępniania pasma 800 MHz na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE 
w sprawie programu dotyczącego polityki 
w zakresie widma radiowego (RSPP), 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
harmonizację warunków dostępności 
widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu.

Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zakończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
wymaga również usunięcia barier 

(43) Zakończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
wymaga również usunięcia barier 
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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.

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, zapewniając dostęp na 
całym obszarze europejskim, również 
w regionach mniej gęsto zaludnionych, 
oddalonych lub mniej rozwiniętych.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wobec 
użytkowników końcowych żadnych 
dyskryminacyjnych wymogów ani 
warunków w zakresie dostępu lub 
korzystania, ze względu na ich 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, 
chyba że różnice te są obiektywnie 
uzasadnione.

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wobec 
użytkowników końcowych żadnych 
dyskryminacyjnych wymogów ani 
warunków w zakresie dostępu lub 
korzystania, ze względu na ich 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania.

Or. fr
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Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, iż wyrażenie „obiektywnie uzasadnione” jest 
mało precyzyjne, a przez to umożliwia dostawcom łączności elektronicznej dla ludności 
wdrożenie wymagań lub dyskryminujących warunków dostępu, czemu ten artykuł właśnie ma 
zapobiec.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim, chyba że te są 
obiektywnie uzasadnione:

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim:

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, iż wyrażenie „obiektywnie uzasadnione” jest 
mało precyzyjne, a przez to umożliwia dostawcom łączności elektronicznej dla ludności 
wdrożenie wymagań lub dyskryminujących warunków dostępu, czemu ten artykuł właśnie ma 
zapobiec.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić świadczenie usług 
specjalistycznych użytkownikom 
końcowym, dostawcy treści, aplikacji 
i usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności mogą 
swobodnie zawierać wzajemne umowy 
w celu przekazywania określonych 
umownie ilości danych lub ruchu, jako 

Aby umożliwić świadczenie usług 
specjalistycznych użytkownikom 
końcowym, dostawcy treści, aplikacji 
i usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności mogą 
swobodnie zawierać wzajemne umowy 
w celu przekazywania określonych 
umownie ilości danych lub ruchu, jako 
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usług specjalistycznych mających 
określoną jakość świadczenia usługi lub 
specjalny potencjał. Świadczenie 
specjalistycznych usług nie może 
regularnie lub stale negatywnie wpływać 
na ogólną jakość usług dostępu do 
internetu.

usług specjalistycznych mających 
określoną jakość świadczenia usługi lub 
specjalny potencjał. Świadczenie 
specjalistycznych usług nie może w żaden 
sposób negatywnie wpływać na jakość 
usług dostępu do internetu, 
w szczególności na odległych obszarach, 
w których przepustowość jest bardziej 
ograniczona.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, iż wniosek dotyczący rozporządzenia musi 
w jednolity sposób i na całym terytorium zapobiec przeciążeniu sieci poprzez świadczenie 
specjalistycznych usług. 


