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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Telekomunikacja ulega codziennym zmianom w naszych społeczeństwach. Dawne formy 
komunikacji zanikają, nowe formy kreują nowy styl życia i zachowań społecznych. Jest to 
proces technologiczny i ekonomiczny, a zarazem społeczny i kulturowy. Sprawozdawca 
komisji opiniodawczej pragnie podkreślić dwa aspekty polityczne. Po pierwsze dostęp do 
telekomunikacji powinien być powszechny i demokratyczny, każdy powinien mieć prawo 
dostępu do takich usług. Po drugie we współczesnej telekomunikacji pojawiają się nowe 
treści i nie możemy powrócić do „galaktyki Gutenberga”. Jednak tradycyjne kulturalne i 
edukacyjne dziedzictwo ludzkości powinno być zachowane i przekazywane dzięki nowym 
formom łączności elektronicznej. Komisja Kultury i Edukacji dokłada wszelkich starań, by 
znaleźć równowagę między nowoczesną technologią a tradycyjnymi wartościami 
kulturalnymi i wzywa cały Parlament do jej naśladowania.

Komisja proponuje utworzenie nowego urzędu (Europejski Urząd ds. Rynku Łączności 
Elektronicznej, EECMA), który współpracowałby ściśle z krajowymi organami 
regulacyjnymi w celu pokonywania istniejących przeszkód na rynku wewnętrznym łączności 
elektronicznej. Ten nowy organ przejąłby funkcje Europejskiej Grupy Regulatorów (ERG) 
ustanowionej przez Komisję w 2004 r. Realizowałby różnorodne zadania w zakresie 
doradztwa i monitoringu, łącznie z kwestiami bezpieczeństwa sieci i informacji. W wyniku 
dyskusji w Parlamencie Europejskim zaproponowano zastąpienie EECMA Organem 
Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (BERT). BERT realizowałby podobne zadania 
co EECMA, z wyłączeniem kwestii bezpieczeństwa sieci i informacji.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej skupił się jednak wyłącznie na aspektach 
wynikających z uprawnień Komisji Kultury i Edukacji. Pragnie on uniknąć wykroczenia poza 
kompetencje komisji. Z tego powodu niniejsza opinia nie dotyczy debaty EECMA-BERT.

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 rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd będzie opierać się na działaniach 
prowadzonych na szczeblu krajowym i 
wspólnotowym i będzie wykonywać swoje 
zadania w ścisłej współpracy z krajowymi 

Urząd będzie opierać się na działaniach 
prowadzonych na szczeblu krajowym i 
wspólnotowym i będzie wykonywać swoje 
zadania w ścisłej współpracy z krajowymi 
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organami regulacyjnymi i Komisją oraz 
będzie otwarty na kontakty z sektorem, 
grupami konsumentów i innymi 
zainteresowanymi stronami.

organami regulacyjnymi i Komisją oraz 
będzie otwarty na kontakty z sektorem, 
grupami konsumentów, grupami interesu z 
dziedziny kultury i innymi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Otwartość powinna obejmować kontakty z różnymi grupami interesu z dziedziny kultury, 
ponieważ mogą one dostarczać aktualnych informacji m. in. w kwestiach różnorodności 
kulturowej w związku z procedurą udzielania zezwoleń na usługi ogólnoeuropejskie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście celów określonych w decyzji 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram 
regulacyjnych dotyczących polityki 
spektrum radiowego we Wspólnocie 
Europejskiej (decyzji o spektrum 
radiowym), Komisja może zwrócić się o 
niezależną opinię ekspercką Urzędu w 
sprawach dotyczących wykorzystania 
częstotliwości radiowych we Wspólnocie. 
Taka opinia może obejmować 
przeprowadzenie szczegółowych badań 
technicznych, jak również ocenę wpływu 
ekonomicznego i społecznego oraz analizę 
dotyczącą działań w ramach polityki 
częstotliwości. Może ona również 
obejmować sprawy związane z 
wdrażaniem art. 4 decyzji 676/2002/WE, w 
przypadku kiedy Urząd zostanie 
poproszony o udzielenie porady Komisji w 
sprawie rezultatów uzyskanych w ramach 
upoważnienia Komisji dla Europejskiej 
Konferencji Administracji Poczty i 
Telekomunikacji (CEPT).

W kontekście celów określonych w decyzji 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram 
regulacyjnych dotyczących polityki 
spektrum radiowego we Wspólnocie 
Europejskiej (decyzji o spektrum 
radiowym), Komisja może zwrócić się o 
niezależną opinię ekspercką Urzędu w 
sprawach dotyczących wykorzystania 
częstotliwości radiowych we Wspólnocie. 
Taka opinia może obejmować 
przeprowadzenie szczegółowych badań 
technicznych, jak również ocenę wpływu 
ekonomicznego i społecznego ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu na 
kulturę i edukację oraz analizę dotyczącą 
działań w ramach polityki częstotliwości. 
Może ona również obejmować sprawy 
związane z wdrażaniem art. 4 decyzji 
676/2002/WE, w przypadku kiedy Urząd 
zostanie poproszony o udzielenie porady 
Komisji w sprawie rezultatów uzyskanych 
w ramach upoważnienia Komisji dla 
Europejskiej Konferencji Administracji 
Poczty i Telekomunikacji (CEPT). 
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Or. en

Uzasadnienie

Ocena wpływu społecznego zarządzania częstotliwościami powinna poświęcać szczególną 
uwagę wpływowi na kulturę i edukację, zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie oceny 
oddziaływania (COM (2002) 276).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd powinien przyczyniać się do 
rozwoju najlepszych praktyk regulacyjnych 
i jednolitego zastosowania regulacji w 
sektorze łączności elektronicznej przez 
ułatwianie wymiany informacji pomiędzy 
organami krajowymi i publiczne 
udostępnianie odpowiednich informacji w 
przystępnej formie. Urząd powinien mieć 
możliwość odnoszenia się do spraw 
ekonomicznych i technicznych oraz 
dostępu do najbardziej aktualnych 
informacji, tak aby miał szansę sprostać 
wyzwaniom ekonomicznym i technicznym 
wynikającym z rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, na przykład w 
dziedzinach takich jak bezpieczeństwo 
sieci i informacji oraz urządzeń do 
identyfikacji radiowej.

Urząd powinien przyczyniać się do 
rozwoju najlepszych praktyk regulacyjnych 
i jednolitego zastosowania regulacji w 
sektorze łączności elektronicznej przez 
ułatwianie wymiany informacji pomiędzy 
organami krajowymi i publiczne 
udostępnianie odpowiednich informacji w 
przystępnej i jasnej formie. Urząd 
powinien mieć możliwość odnoszenia się 
do spraw ekonomicznych i technicznych 
oraz dostępu do najbardziej aktualnych 
informacji, tak aby miał szansę sprostać 
wyzwaniom ekonomicznym i technicznym 
wynikającym z rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, na przykład w 
dziedzinach takich jak bezpieczeństwo 
sieci i informacji oraz urządzeń do 
identyfikacji radiowej.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na złożoność ram prawnych w sektorze komunikacji informacje udostępniane 
społeczeństwu powinny być zwięzłe i jasne, tak aby osoby nieposiadające specjalnego 
przygotowania mogły je zrozumieć. Może to również posłużyć za sposób edukacji w celu 
zwiększenia świadomości tej kwestii wśród europejskich obywateli.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na żądanie Urząd udziela Komisji porad i 
przeprowadza badania i przeglądy 
dotyczące użytkowania częstotliwości 
radiowych na potrzeby łączności 
elektronicznej we Wspólnocie, a w 
szczególności jego aspektów technicznych 
i ekonomicznych.

Na żądanie Urząd udziela Komisji porad i 
przeprowadza badania i przeglądy 
dotyczące użytkowania częstotliwości 
radiowych na potrzeby łączności 
elektronicznej we Wspólnocie, a w 
szczególności jego aspektów technicznych 
i ekonomicznych oraz wpływu na 
różnorodność kulturową i edukację.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka 2.
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