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ERRATA
do sprawozdania

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 

elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz 
wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług 

łączności elektronicznej
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Catherine Trautmann
A6-0321/2008

Poprawka 53 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE - Artykuł -7 a (nowy) - ustęp 4

Artykuł -7 a ustęp 4 dyrektywy 2002/21/WE otrzymuje brzmienie:

4. Jeśli projektowany środek dotyczy nałożenia, zmiany lub wycofania obowiązku 
ustanowionego w art. 13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie), projektowany 
środek nie jest przyjmowany przez kolejne dwa miesiące po upływie terminu jednego 
miesiąca określonego w ust. 1.

W terminie dwóch miesięcy, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja, BERT oraz 
właściwy krajowy organ regulacyjny ściśle współpracują w celu ustalenia, czy przedstawiony 
projekt środka jest zgodny z art. 13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie), oraz w 
szczególności czy jest to środek najbardziej stosowny i skuteczny. W tym celu należy 
odpowiednio uwzględnić opinie uczestników rynku oraz potrzebę zapewnienia rozwoju 
jednolitej praktyki regulacyjnej. Na uzasadnione żądanie BERT lub Komisji okres 
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dwumiesięczny zostaje przedłużony na dalsze dwa miesiące.

W terminie nieprzekraczającym okresu ustanowionego w akapicie pierwszym, BERT, 
podejmując decyzję bezwzględną większością głosów, wydaje uzasadnioną opinię 
potwierdzającą stosowność i skuteczność projektowanego środka lub wskazującą, że 
projektowany środek nie powinien być przyjęty i odpowiednio to motywując. Ta opinia jest 
uzasadniana i podawana do wiadomości publicznej.

Tylko w przypadku, gdy Komisja i BERT potwierdzą stosowność i skuteczność 
projektowanego środka, właściwy krajowy organ regulacyjny może przyjąć projektowany 
środek, biorąc pod uwagę przede wszystkim wszelkie uwagi Komisji i BERT. Krajowy organ 
regulacyjny podaje do publicznej wiadomości sposób, w jaki uwzględnił te 
uwagi.TXTERRATUM@ERRTXTMSG@

(Dotyczy wszystkich wersji językowych.)


