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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Przyjmując dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych, UE dała wyraz dążeniu do 
zapewnienia europejskiemu sektorowi technologii informacji i komunikacji oraz europejskiej 
branży medialnej optymalnych warunków konkurencyjności i pewności prawnej, jak również 
poszanowania różnorodności kulturowej i językowej. Podobnie należy postrzegać trwający 
obecnie przegląd „pakietu telekomunikacyjnego”, a zmian dokonywać w tym samym duchu i 
z takimi samymi intencjami politycznymi. Należy dążyć do osiągnięcia możliwie najlepszej 
równowagi między potrzebami wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników sieci 
elektronicznych, ich uzasadnionymi interesami gospodarczymi i kwestiami dotyczącymi 
porządku publicznego leżącymi w interesie ogólnym, jak również prawami i interesem 
konsumentów.

Częstotliwości radiowe są ograniczonym zasobem publicznym o istotnej wartości publicznej i 
rynkowej, lecz mają także decydujące znaczenie dla osiągnięcia niektórych celów porządku 
publicznego leżących w interesie ogólnym. Dlatego też widmem należy zarządzać nie tylko 
skutecznie i efektywnie, lecz również zwracając szczególną uwagę na interes publiczny z 
perspektywy ekonomicznej, społecznej i kulturalnej. W tym kontekście należałoby 
wprowadzić pewne ograniczenia w odniesieniu do zasad neutralności usług i ich wpływu na 
przekazywanie indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych. Należy 
uszanować rolę państw członkowskich w podejmowaniu decyzji dotyczących porządku 
publicznego.

Nie do przecenienia jest znaczenie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podmiotów 
świadczących usługi łączności elektronicznej, a w szczególności podmiotów świadczących 
medialne usługi audiowizualne. Wymaga to niewielkich zmian w tekście tak, aby europejskie 
uregulowania dotyczące widma umieścić w odpowiednim kontekście innych wiążących 
decyzji i instrumentów międzynarodowych, których nie można pomijać.

Proponuje się także podkreślenie niezbędnej roli krajowych organów regulacyjnych w 
zapewnianiu ochrony zgodnych z prawem treści w sieciach i usługach łączności 
elektronicznej oraz ich promowaniu.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Na mocy dyrektywy 2007/65/WE z 
dnia 11 grudnia 2007 r., tak zwanej 
dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych, dokonano przeglądu 
mającego na celu zapewnienie 
optymalnych warunków konkurencyjności 
i pewności prawnej w sektorach przemysłu 
i usług w zakresie technologii 
informacyjnych i mediów w UE oraz 
poszanowania różnorodności kulturowej i 
językowej; w tym świetle sprawiedliwe i 
zrównoważone ramy regulacyjne 
dotyczące elektronicznych sieci i usług 
komunikacyjnych stanowią główny filar 
całego europejskiego sektora 
audiowizualnego.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Przy podejmowaniu decyzji na mocy 
niniejszej dyrektywy Komisja powinna 
uwzględnić stanowiska krajowych 
organów regulacyjnych, stron 
zainteresowanych z branży i podmiotów 
świadczących audiowizualne usługi 
medialne, korzystając z efektywnych 
konsultacji w celu zapewnienia 
przejrzystości i proporcjonalności. 
Komisja powinna opublikować 
szczegółowe dokumenty konsultacyjne, 
wyjaśniające różne rozważane sposoby 
działania, a stronom zainteresowanym z 
branży należałoby umożliwić odpowiedź w 
rozsądnym czasie. Po rozważeniu 
odpowiedzi Komisja powinna podać 
powody decyzji w oświadczeniu złożonym 
po konsultacji, z uwzględnieniem opisu 
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sposobu uwzględnienia stanowisk 
respondentów.

Or. en

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji na szczeblu wspólnotowym – decyzji, które muszą być przejrzyste 
i współmierne do wyników, które należy osiągnąć – ważne jest uwzględnienie stanowisk 
krajowych organów regulacyjnych, stron zainteresowanych z branży i podmiotów 
świadczących medialne usługi audiowizualne. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Częstotliwości radiowe należy uznać 
za ograniczony zasób publiczny o istotnej 
wartości publicznej i rynkowej. W 
interesie publicznym leży jak 
najskuteczniejsze i jak najefektywniejsze 
zarządzanie widmem z perspektywy 
ekonomicznej, społecznej i środowiskowej 
oraz stopniowe usuwanie przeszkód na 
drodze do jego efektywnego 
wykorzystania.

(16) Częstotliwości radiowe należy uznać 
za ograniczony zasób publiczny o istotnej 
wartości publicznej i rynkowej, który ma 
decydujące znaczenie dla osiągnięcia 
niektórych celów porządku publicznego 
leżących w ogólnym interesie. Widmem 
należy więc zarządzać skutecznie i 
efektywnie ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na interes publiczny z perspektywy 
ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, 
a przeszkody na drodze do jego 
efektywnego wykorzystania należy 
stopniowo usuwać.

Or. en

Uzasadnienie

Widmo jest niewątpliwie zasobem publicznym i nie można go uznać za niczyją prywatną 
własność. Niemniej jego skuteczność nie powinna i nie może sprowadzać się tylko do 
zwykłych kryteriów rynkowych. 
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Częstotliwościami radiowymi należy 
zarządzać w taki sposób, aby zapewnić 
uniknięcie szkodliwych zakłóceń. Dlatego 
konieczne jest właściwe zdefiniowanie 
podstawowej koncepcji szkodliwych 
zakłóceń, aby zapewnić ograniczenie 
interwencji regulacyjnej w zakresie 
niezbędnym do zapobieżenia takim 
zakłóceniom. 

(17) Częstotliwościami radiowymi należy 
zarządzać w taki sposób, aby zapewnić 
uniknięcie szkodliwych zakłóceń. Dlatego 
konieczne jest właściwe zdefiniowanie 
podstawowej koncepcji szkodliwych 
zakłóceń, uwzględniając istniejące tablice 
przeznaczeń częstotliwości uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym, aby zapewnić 
ograniczenie interwencji regulacyjnej w 
zakresie niezbędnym do zapobieżenia 
takim zakłóceniom.

Or. en

Uzasadnienie

Problemy związane z zakłóceniami są jednym z głównych powodów istnienia krajowych i 
międzynarodowych tablic przeznaczeń częstotliwości. Zważywszy że częstotliwości 
przekraczają granice UE, w celu uniknięcia zakłóceń należy przestrzegać wiążących umów 
międzynarodowych.  

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Użytkownicy widma powinni również 
mieć możliwość swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
przejściowych dotyczących wcześniej 
nabytych praw. W uzasadnionym i 
proporcjonalnym zakresie należy 
dopuszczać wyjątki od zasady neutralności 
usług, które wymagają świadczenia 
określonej usługi w celu realizacji jasno 
zdefiniowanych celów interesu ogólnego, 
takich jak bezpieczeństwo życia, 

(22) Użytkownicy widma powinni również 
mieć możliwość swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
przejściowych dotyczących wcześniej 
nabytych praw. Z drugiej strony, w 
uzasadnionym i proporcjonalnym zakresie, 
częstotliwości widma można również 
bezpośrednio przydzielić w celu
świadczenia określonej usługi lub za 
pomocą określonej technologii w celu 
realizacji jasno zdefiniowanych celów 
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konieczność wspierania społecznej, 
regionalnej i terytorialnej spójności lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
widma. Cele te powinny obejmować:
promowanie różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie z definicjami zawartymi w 
ustawodawstwie krajowym, 
dostosowanymi do prawa wspólnotowego.
O ile nie będzie to konieczne dla ochrony
bezpieczeństwa życia, wyjątki nie powinny 
prowadzić do wyłącznego użytkowania w 
celu świadczenia pewnych usług, tylko 
raczej polegać na przyznaniu 
pierwszeństwa, tak aby w tym samym 
paśmie mogły współistnieć inne usługi lub 
technologie, w największym możliwym 
zakresie. Aby posiadacz zezwolenia mógł 
swobodnie wybrać najbardziej efektywny 
środek przenoszący zawartość usług 
świadczonych za pośrednictwem 
częstotliwości radiowych, zawartość nie 
powinna być regulowana w zezwoleniach 
na użytkowanie częstotliwości radiowych.

interesu ogólnego, takich jak 
bezpieczeństwo życia, konieczność 
wspierania społecznej, regionalnej i 
terytorialnej spójności lub unikanie 
nieefektywnego użytkowania widma. Cele 
te obejmują promowanie celów polityki 
kulturalnej i medialnej, takich jak
różnorodność kulturowa i językowa oraz 
pluralizm mediów, zgodnie z definicjami 
zawartymi w ustawodawstwie krajowym, 
dostosowanymi do prawa wspólnotowego. 
O ile nie będzie to konieczne dla ochrony 
bezpieczeństwa życia, wyjątki nie powinny 
prowadzić do wyłącznego użytkowania w 
celu świadczenia pewnych usług, tylko 
raczej polegać na przyznaniu 
pierwszeństwa, tak aby w tym samym 
paśmie mogły współistnieć inne usługi lub 
technologie, w największym możliwym 
zakresie. Aby posiadacz zezwolenia mógł 
swobodnie wybrać najbardziej efektywny 
środek przenoszący zawartość usług 
świadczonych za pośrednictwem 
częstotliwości radiowych, zawartość nie 
powinna być regulowana w zezwoleniach 
na użytkowanie częstotliwości radiowych.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia dotycząca możliwości przydzielenia widma w sposób neutralny pod względem usług 
powinna opierać się na rozsądnym rozpatrzeniu interesu publicznego i wartości handlowej. W 
praktyce Komisja opowiada się za tym podejściem, np. w komunikacie w sprawie dywidendy 
cyfrowej Komisja proponuje przydzielenie określonych usług do określonych (pod)pasm 
częstotliwości widma.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i 
charakteru każdego wyjątku dotyczącego 

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i 
charakteru każdego wyjątku dotyczącego 



PE404.775v01-00 8/20 PA\718636PL.doc

PL

wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie ze swoimi prawami krajowymi.

wspierania celów polityki kulturalnej i 
medialnej, takich jak różnorodność 
kulturowa i językowa oraz pluralizm
mediów, zgodnie ze swoimi prawami 
krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

W punkcie 6 preambuły dyrektywy ramowej 2002/21/WE uznano, że „polityka audiowizualna 
oraz uregulowania prawne dotyczące treści programów będą wprowadzane przy 
uwzględnieniu ogólnych interesów, takich jak wolność słowa, pluralizm mediów, 
bezstronność, różnorodność kulturowa i lingwistyczna, społeczna asymilacja, ochrona 
konsumenta oraz małoletnich”. Zakres odniesienia do „wspierania różnorodności kulturowej 
i językowej oraz pluralizmu mediów” jest zbyt wąski i nie obejmuje wszystkich celów interesu 
ogólnego leżących u podstaw medialnych strategii audiowizualnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Wprowadzenie wymogu neutralności 
usług i technologii w decyzjach o 
przydziale i rozdzielaniu, wraz ze 
zwiększoną możliwością przekazywania 
praw pomiędzy przedsiębiorstwami, 
powinno zwiększyć swobodę i dostępne 
środki zapewniania łączności 
elektronicznej i usług mediów 
audiowizualnych na rzecz ogółu 
społeczeństwa, ułatwiając przez to również 
osiągnięcie celów interesu ogólnego.
Dlatego pewne obowiązki interesu 
ogólnego nakładane na nadawców w 
odniesieniu do dostarczania usług z 
zakresu mediów audiowizualnych mogłyby 
być w coraz większym stopniu spełniane 
bez konieczności przyznawania 
indywidualnych praw użytkowania 
widma. Stosowanie określonych kryteriów 
przyznawania widma nadawcom byłoby 
uzasadnione wyłącznie wówczas, gdy jest 

(49) Wprowadzenie wymogu neutralności 
usług i technologii w decyzjach o 
przydziale i rozdzielaniu, wraz ze 
zwiększoną możliwością przekazywania 
praw pomiędzy przedsiębiorstwami, 
powinno zwiększyć swobodę i dostępne 
środki zapewniania łączności 
elektronicznej i usług mediów 
audiowizualnych na rzecz ogółu 
społeczeństwa, ułatwiając przez to również 
osiągnięcie celów interesu ogólnego.
Niemniej pewne obowiązki interesu 
ogólnego nakładane na nadawców w 
odniesieniu do dostarczania usług z 
zakresu mediów audiowizualnych mogą 
wymagać stosowania określonych 
kryteriów przyznawania widma, w 
przypadku gdy wydaje się to niezbędne do 
spełnienia określonego celu interesu 
ogólnego ustalonego w prawie krajowym.
Procedury związane z realizacją celów 
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to niezbędne do spełnienia określonego 
celu interesu ogólnego ustalonego w 
prawie krajowym. Procedury związane z 
realizacją celów interesu ogólnego 
powinny być we wszystkich 
okolicznościach przejrzyste, obiektywne, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne.

interesu ogólnego powinny być we 
wszystkich okolicznościach przejrzyste, 
obiektywne, proporcjonalne 
i niedyskryminacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt 49 preambuły nie jest spójny z punktem 23 preambuły ani z art. 5 ust. 2 dyrektywy o 
zezwoleniach. Ważne jest uznanie konieczności uwzględnienia celów polityki kulturalnej i 
medialnej zgodnie z prawem krajowym. Punkt ten w pierwotnym brzmieniu jest również 
bardziej restrykcyjny niż art. 5 ust. 2 dyrektywy o zezwoleniach w odniesieniu do 
przyznawania indywidualnych praw użytkowania w przypadku usług nadawczych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu zapewnienia równego 
traktowania żaden z użytkowników widma 
nie powinien zostać zwolniony z 
obowiązku uiszczania zwykłych opłat 
ustalonych za użytkowanie widma.

(50) Wszelkie całkowite lub częściowe 
zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat 
ustalonych za użytkowanie widma musi 
być obiektywne i przejrzyste i wynikać z 
istnienia innych obowiązków interesu 
ogólnego określonych w prawie 
krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub wprowadzenia systemów, 
w których obowiązek płacenia opłat związanych z użytkowaniem zastępuje się obowiązkiem 
osiągnięcia określonych celów interesu ogólnego. Takie systemy są powszechne w przypadku 
częstotliwości do nadawania naziemnego, w przypadku których służą celom pluralizmu 
mediów.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Powinny zostać przyjęte środki 
niezbędne do wdrożenia dyrektywy 
ramowej, dyrektywy o dostępie i 
dyrektywy o zezwoleniach, zgodnie z 
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji.

(59) Powinny zostać przyjęte środki 
niezbędne do wdrożenia dyrektywy 
ramowej, dyrektywy o dostępie i 
dyrektywy o zezwoleniach, zgodnie z 
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji. Takie środki 
wykonawcze nie powinny kolidować z 
celami polityki kulturalnej i medialnej 
określonymi przez państwa członkowskie 
zgodnie z odnośnymi dyrektywami.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane zabezpieczenie ma podstawowe znaczenie, zważywszy na rozszerzone 
uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji Europejskiej, w szczególności uprawnienia, o 
których mowa w art. 9c i 19 dyrektywy ramowej, art. 6 dyrektywy o dostępie i art. 6a 
dyrektywy o zezwoleniach.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 60 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60a) W działaniach podejmowanych na 
mocy niniejszej dyrektywy uwzględnia się 
działalność organizacji 
międzynarodowych i regionalnych 
związanych z zarządzaniem widmem 
radiowym, takich jak Międzynarodowy 
Związek Telekomunikacyjny (ITU) i 
Europejska Konferencja Administracji 
Poczty i Telekomunikacji (CEPT), w celu 
zapewnienia skutecznego zarządzania 
użytkowaniem widma i jego harmonizacji 
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w całej Wspólnocie. Wdrażając niniejszą 
dyrektywę, państwa członkowskie i 
Komisja uznają treść umów 
międzynarodowych zawartych przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
regulaminem radiokomunikacyjnym ITU.

Or. en

Uzasadnienie

Europa nie jest wyspą. Nie można pomijać znaczenia ITU dla ustalania wiążących 
uregulowań międzynarodowych dotyczących efektywnego korzystania z widma oraz orbity w 
sposób skuteczny, racjonalny i opłacalny.  Należy bezpośrednio wspomnieć o wiążącym 
charakterze uregulowań ITU (dla państw członkowskich UE i innych państw należących do 
ITU) oraz zgodności z dyrektywą.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – litera s)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają 
zakłócenia, które zagrażają 
funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych 
albo innych usług związanych 
z bezpieczeństwem albo które w inny 
sposób poważnie pogarszają, utrudniają lub 
wielokrotnie przerywają usługę 
radiokomunikacyjną funkcjonującą 
zgodnie z właściwymi przepisami 
wspólnotowymi lub krajowymi.

s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają 
zakłócenia, które zagrażają 
funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych 
albo innych usług związanych 
z bezpieczeństwem albo które w inny 
sposób poważnie pogarszają, utrudniają lub 
wielokrotnie przerywają usługę 
radiokomunikacyjną funkcjonującą 
zgodnie z właściwymi przepisami 
wspólnotowymi lub krajowymi i z 
tablicami przeznaczeń częstotliwości 
uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie
Zważywszy na poważny charakter problemów z zakłóceniami między nadawaniem a usługami 
dwukierunkowymi (odbiór i przesył), podstawowe znaczenie ma ochrona cyfrowych usług 
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nadawczych przed szkodliwymi zakłóceniami zgodnie z tablicami przeznaczeń częstotliwości 
uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym, a w szczególności planem genewskim ITU (GE-
06). Należy odpowiednio zmienić definicję szkodliwych zakłóceń.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera e)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 4 – punkt g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stosując zasadę, że użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
uzyskania dostępu i rozpowszechniania
wszelkich zgodnych z prawem treści oraz 
użytkowania wszelkich zgodnych z 
prawem, wybranych przez siebie aplikacji 
lub usług.

g) stosując zasadę, że użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
uzyskania dostępu do wszelkich zgodnych 
z prawem treści oraz użytkowania 
wszelkich zgodnych z prawem, wybranych 
przez siebie aplikacji lub usług.

Or. en

Uzasadnienie

Wzmianka o dystrybucji jest myląca, gdyż może prowadzić do interpretacji, zgodnie z którą 
zapis dyrektywy daje użytkownikom nowe prawo publicznego przekazywania legalnych treści 
– prawo, które zgodnie z prawem własności intelektualnej przysługuje wyłącznie 
właścicielowi praw własności lub upoważnionej przez niego stronie trzeciej.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera e a) (nowa) 
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) dopilnowując, aby współpraca między 
przedsiębiorstwami zapewniającymi sieci 
lub usługi łączności elektronicznej w 
zakresie ochrony i wspierania zgodnych z 
prawem treści w sieciach i usługach 
łączności elektronicznej.



PA\718636PL.doc 13/20 PE404.775v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie i ochronę zgodnych z prawem treści w sieciach i usługach łączności 
elektronicznej należy włączyć do zadań krajowych organów regulacyjnych w interesie 
obywateli Unii Europejskiej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przestrzegania ograniczeń zgodnie z ust. 
4 poniżej.

d) przestrzegania wszelkich ograniczeń 
dotyczących usług zgodnie z ust. 4 poniżej.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana art. 9 ust. 3 lit. d) jest konieczna w celu wyjaśnienia znaczenia sformułowania, które 
w przeciwnym razie jest trudne do zrozumienia. W ramach swoich kompetencji w dziedzinie 
polityki kulturalnej i medialnej państwa członkowskie muszą mieć możliwość udostępniania 
wystarczającego widma na potrzeby usług nadawczych oraz ograniczenia w tym celu zasad 
neutralności usług i neutralności technologii.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie lub w ramach środków przyjętych 
zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie 
zapewniają możliwość świadczenia 
wszystkich rodzajów usług łączności 
elektronicznej w pasmach częstotliwości 

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie lub w ramach środków przyjętych 
zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie 
zapewniają możliwość świadczenia 
wszystkich rodzajów usług łączności 
elektronicznej w pasmach częstotliwości 
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radiowej otwartych dla usług łączności 
elektronicznej. Państwa członkowskie 
mogą jednak ustanowić proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów 
świadczonych usług łączności 
elektronicznej. Ograniczenia, które 
wymagają świadczenia usług w 
określonym paśmie, są uzasadnione w 
przypadku konieczności zapewnienia 
realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
terytorialnej spójności albo unikanie 
nieskutecznego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych lub promowania 
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
pluralizmu mediów, zdefiniowanych w 
ustawodawstwie krajowym zgodnie z 
prawem wspólnotowym. Ograniczenie 
zakazujące świadczenia jakiejkolwiek innej 
usługi w określonym paśmie może być 
stosowane wyłącznie wówczas, gdy będzie 
to uzasadnione koniecznością ochrony 
usług związanych z bezpieczeństwem 
życia. 

radiowej otwartych dla usług łączności 
elektronicznej. Państwa członkowskie 
mogą jednak ustanowić proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów 
świadczonych usług łączności 
elektronicznej. Ograniczenia, które 
wymagają świadczenia usług w 
określonym paśmie, są uzasadnione w 
przypadku konieczności zapewnienia 
realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
terytorialnej spójności albo unikanie 
nieskutecznego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych lub promowania 
celów polityki kulturalnej i medialnej, 
takich jak różnorodność kulturowa i 
językowa oraz pluralizm mediów, 
zdefiniowanych w ustawodawstwie 
krajowym zgodnie z prawem 
wspólnotowym. Ograniczenie zakazujące 
świadczenia jakiejkolwiek innej usługi w 
określonym paśmie może być stosowane 
wyłącznie wówczas, gdy będzie to 
uzasadnione koniecznością ochrony usług 
związanych z bezpieczeństwem życia. 

Or. en

Uzasadnienie

Zakres odniesienia do „wspierania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu 
mediów” jest zbyt wąski i nie obejmuje wszystkich celów interesu ogólnego leżących u 
podstaw medialnych strategii audiowizualnych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do kompetencji państw członkowskich 
należy określanie zakresu, charakteru i 
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czasu trwania ograniczeń służących 
wspieraniu celów polityki kulturalnej i 
medialnej, takich jak różnorodność 
kulturowa i językowa oraz pluralizm 
mediów, zgodnie z prawem krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana art. 9 ust. 5a opiera się na sformułowaniu użytym w punkcie 23 preambuły dyrektywy 
zmieniającej, zaproponowanej przez Komisję Europejską. Niemniej zważywszy na znaczenie 
tej klauzuli, konieczna jest jej zmiana i nadanie jej pełnej mocy prawnej poprzez włączenie jej 
do tekstu samej dyrektywy ramowej. W ramach swoich kompetencji w dziedzinie polityki 
kulturalnej i medialnej państwa członkowskie muszą mieć prawo udostępnienia 
wystarczającego widma do celów usług nadawczych oraz do ograniczenia w tym celu zasad 
neutralności usług i technologii.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 b – ustęp 1a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niemniej w przypadku gdy takie 
przekazanie lub dzierżawienie dotyczyłoby 
częstotliwości udostępnionych na 
podstawie ograniczenia w celu 
zapewnienia realizacji celu interesu 
ogólnego zgodnie z art. 9 ust. 4, 
wymagana jest uprzednia zgoda 
krajowego organu regulacyjnego. O ile 
ma to zastosowanie, państwa 
członkowskie mają prawo wymagać 
zezwolenia lub opinii ze strony organu 
krajowego odpowiedzialnego za 
audiowizualne usługi medialne.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na kompetencje państw członkowskich dotyczące wprowadzania określonych 
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ograniczeń w odniesieniu do zasady neutralności usług, logiczną konsekwencją jest 
wprowadzenie pewnych ograniczeń w odniesieniu do przekazywania tych częstotliwości, czy 
też „handlu widmem”. Wydaje się to oczywiste w szczególności w przypadku ograniczeń 
wynikających z polityki kulturalnej i medialnej. Jeśli w tej dziedzinie zezwala się jednak na 
handel widmem państwa członkowskie muszą zachować prawo do wprowadzenia 
odpowiednich zabezpieczeń w celu zagwarantowania, że nie zostaną zagrożone cele ich 
polityki audiowizualnej.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) stworzenia wyjątku od zasady 
neutralności usług lub technologii, a także 
zharmonizowania zakresu i charakteru 
wszelkich wyjątków od tych zasad zgodnie 
z art. 9 ust. 3 i 4, innych niż wyjątki mające 
na celu zapewnienie wspierania 
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
pluralizmu mediów.

d) stworzenia wyjątku od zasady 
neutralności usług lub technologii, a także 
zharmonizowania zakresu i charakteru 
wszelkich wyjątków od tych zasad zgodnie 
z art. 9 ust. 3 i 4, innych niż wyjątki mające 
na celu zapewnienie wspierania celów 
polityki kulturalnej i medialnej, takich jak
różnorodność kulturowa i językowa oraz 
pluralizm mediów.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres odniesienia do „wspierania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu 
mediów” jest zbyt wąski i nie obejmuje wszystkich celów interesu ogólnego leżących u 
podstaw medialnych strategii audiowizualnych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9ca 
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1. Komisja śledzi rozwój sytuacji 
dotyczący widma radiowego w państwach 
trzecich i w organizacjach 
międzynarodowych, w tym ITU, który 
może mieć wpływ na wdrożenie niniejszej 
dyrektywy.

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o trudnościach prawnych lub 
faktycznych wynikających z 
obowiązujących umów międzynarodowych 
lub umów z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, w tym 
ITU, związanych z wdrażaniem niniejszej 
dyrektywy.

3. Komisja składa regularnie 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie z wyników 
stosowania ust. 1 i 2 i może proponować, 
w miarę potrzeb, środki zapewniające 
stosowanie zasad i osiągnięcie celów 
niniejszej dyrektywy. W razie konieczności 
uzgadnia się cele wspólnej polityki, aby 
zapewnić koordynację między państwami 
członkowskimi w ramach Wspólnoty.
4. Środki podjęte na mocy niniejszego 
artykułu nie naruszają praw i obowiązków 
Wspólnoty i państw członkowskich 
dotyczących odnośnych umów 
międzynarodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Europa nie jest wyspą. Należy bezpośrednio wspomnieć o wiążącym charakterze uregulowań 
ITU (dla państw członkowskich UE i innych państw należących do ITU) oraz zgodności z 
dyrektywą. W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania widma ważne jest, aby operatorzy 
przestrzegali procedur dokumentacji i koordynacji wynikających z wiążących przepisów 
międzynarodowych i procedur ITU oraz aby mogli na nich polegać tak, aby umożliwić 
pomyślną koordynację i użytkowanie sieci lub systemu.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia poważnego ryzyka 
szkodliwych zakłóceń,

a) uniknięcia ryzyka szkodliwych 
zakłóceń;

Or. en

Uzasadnienie

Wszelki ryzyko „szkodliwych zakłóceń” jest „ryzykiem poważnym”.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, jest poddawane co 
pięć lat, po raz pierwszy po pięciu latach 
od jego wydania, przeglądowi w świetle 
kryteriów określonych w ust. 1. Jeśli 
kryteria przyznania indywidualnych praw 
użytkowania przestaną obowiązywać, 
indywidualne prawo użytkowania zostaje 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, 
pod warunkiem wcześniejszego 
zawiadomienia o takim przekształceniu w 
terminie nie więcej niż pięciu lat od 
zakończenia przeglądu, lub zostaje uznane 
za możliwe do swobodnego przekazywania 

5. Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, jest poddawane co 10
lat, po raz pierwszy po 10 latach od jego 
wydania, przeglądowi w świetle kryteriów 
określonych w ust. 1. Jeśli kryteria 
przyznania indywidualnych praw 
użytkowania przestaną obowiązywać, 
indywidualne prawo użytkowania zostaje 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, 
pod warunkiem wcześniejszego 
zawiadomienia o takim przekształceniu w 
terminie nie więcej niż 10 lat od 
zakończenia przeglądu, lub zostaje uznane 
za możliwe do swobodnego przekazywania 
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lub dzierżawy pomiędzy 
przedsiębiorstwami.

lub dzierżawy pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Podejmując taką 
decyzję, należy odpowiednio uwzględnić 
konieczność umożliwienia właściwego 
okresu amortyzacji inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wielu nowych platform i usług inwestycja będzie musiała być amortyzowana 
przez okres przekraczający dziesięć lat lub przez co najmniej pięć lat.  Nierzadko przez 
pierwsze dwa lata działalności ponosi się znaczne straty. Niewspółmierne byłoby 
wprowadzenie sztywnego wymogu przeprowadzania przez krajowe organy regulacyjne 
formalnego przeglądu wszystkich zezwoleń na użytkowanie widma częstotliwości radiowych 
co pięć lat.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6 b – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Techniczny środek wykonawczy, o 
którym mowa w ust. 6a pkt 1 lit. f), może 
przewidywać złożenie przez Urząd 
propozycji w sprawie selekcji jednego lub 
większej liczby przedsiębiorstw, którym 
mogą zostać wydane indywidualne prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych lub 
numerów zgodnie z art. 12 rozporządzenia 
[…].

1. W przypadku przewagi 
transgranicznego elementu usługi 
łączności elektronicznej, bez uszczerbku 
dla kompetencji państw członkowskich w 
zakresie wspierania celów polityki 
kulturalnej i medialnej, takich jak 
różnorodność kulturalna i językowa oraz 
pluralizm mediów, techniczny środek 
wykonawczy, o którym mowa w ust. 6a pkt 
1 lit. f), może przewidywać złożenie przez 
Urząd propozycji w sprawie selekcji 
jednego lub większej liczby 
przedsiębiorstw, którym mogą zostać 
wydane indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów 
zgodnie z art. 12 rozporządzenia […].

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie, aby nowe scentralizowane procedury na szczeblu UE nie 
kolidowały z kompetencjami państw członkowskich w dziedzinie polityki kulturalnej i 
medialnej, a w szczególności w zakresie częstotliwości udostępnianych w celu nadawania lub 
innych audiowizualnych usług medialnych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2002/20/WE
Ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) sposób ustalania opłat za korzystanie z 
prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych;

d) sposób ustalania opłat za korzystanie z 
prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych, bez uszczerbku dla systemów 
określonych przez państwa członkowskie, 
w których obowiązek płacenia opłat 
związanych z użytkowaniem zastępuje się 
obowiązkiem osiągnięcia określonych 
celów interesu ogólnego;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub wprowadzenia systemów, 
w których obowiązek płacenia opłat związanych z użytkowaniem zastępuje się obowiązkiem 
osiągnięcia określonych celów interesu ogólnego. Takie systemy są powszechne w przypadku 
częstotliwości do nadawania naziemnego, w przypadku których służą celom pluralizmu 
mediów.
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